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ค าน า 
 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) เพื่อ
เป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาต าแหน่ง ใช้ต าแหน่งและพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
มีผลบังคับใช้ถึงวันที่  30 กันยายน 2557 นั้น 

เพื่อให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เกิดความต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  จึงได้มี
การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ.2558 – 2560)  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้ าซ้อน  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  เพื่อใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล 
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มีประสิทธิภาพ   และให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง พนักงานจ้าง ให้เหมาะสม 
 

 
 
                                                                    องค์การบรหิารสว่นต าบลแมล่าน  
                                                                           อ าเภอลี ้ จงัหวัดล าพูน 
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   หน้า 1 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ.2558-2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 

……………………………….. 
 

 
 

 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายของอ งค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์ การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) ก าหนด 
  

 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว ก าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความ
เหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยได้ก าหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนดเป็นประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2557  
 

  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบล  โดยก าหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนต าบล   จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด ) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ งพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 

                          จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  จึงได้จัดท าแผน 
อัตราก าลัง 3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2560  ข้ึน 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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 2.1 เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการ
จ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล     ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ การ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่

2.4 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ การ
ก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่

2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน    สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง 
พนักงานส่วนต าบล  และการใช้อัตราก าลังของบุคลากร เพื่อให้การบริหารงาน ขอ งองค์การบริหารส่วนต าบล เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างด ี

2.7  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสมการพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.8  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ซึ่งมี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ลาน เป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ในปีงบประมาณ 2558-2560 
โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
   3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์ การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  ตาม
กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 
 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
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 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดล าพูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ 
  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์ การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ  และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3. 5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาน  
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  3.7 ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 

 

                                               เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง  3  ป ี (พ.ศ.2558– 2560  ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ลาน มีความครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ส าคัญ  ดังนี้   

    สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้าน    
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
   4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

4.1   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
2) ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
3) ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
4) ปัญหาการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านไม่สะดวก 

4.2   ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า  
1) การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

- ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 

2) ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
 

4.  สภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน 
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4.3   ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 

1) ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
2) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
3) ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก ,สตรี และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
4) ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 

4.4   ปัญหาน้ ากิน – น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 
1) การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 
2) ระบบประปาหมู่บ้าน  และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอในการอุปโภค – บริโภค 
3) ปัญหาระบบกรองน้ าประปาขาดมาตรฐาน 
4) ปัญหาขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ า 
5) ปัญหาระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ 

4.5   ปัญหาขาดความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
1) ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
2) ปัญหาการขาดโอกาสในการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 

4.6   ปัญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ
1) ปัญหาปุาไม้ถูกท าลาย 
2) ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
3) ปัญหาคลองตื้นเขิน  มีวัชพืชข้ึนปกคลุมท าการระบายน้ าไม่สะดวก 
4) ปัญหามลพิษจากเหมืองแร ่

4.7   ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1) ปัญหาความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนยังน้อย 
2) ปัญหาบุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
3) สมาชิกภาท้องถ่ินยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่

 
 

   
  การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ลาน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ลานจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนัก ร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร    นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น    จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถ่ิน และ
ยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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     การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต . ใช้เทคนิคSWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก    SWOT       
 
จุดแข็ง  
    1. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
 2.  มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและมีปุาไม้ที่อุดมสมบรูณ์ เหมาะสมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได ้
 3. มีแร่ธาตุ แคลไซด์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7  มีแร่ธาตุแมงกานีสและหินอ่อน หมู่ที่ 4 
 4. การได้การสนับสนุนจากผู้น าชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5.มีสถานศึกษาและสถานีอนามัยในพื้นที่อย่างเพียงพอ 
 6.มีบุคลากรในหน่วยงานเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน และภารกิจถ่ายโอนต่างๆ 
 7.มีงบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน 
จุดอ่อน 
 1.ปัญหาทางด้านท าลายทรัพยากรธรรมชาติเริ่มมากข้ึนเนื่องจากมีประชากรเพิ่มข้ึน จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง
ตามมาด้วย 
 2.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุมทั้งต าบล 
 3.การบริการด้านสาธารณประโยชน์ไม่เพียงพอ 
 4.ยังมีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย 
      5.การรวมกลุ่มของอาชีพมีเฉพาะโครงสร้างแต่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 

6.บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติต้องได้รับการพัฒนา 
โอกาส 
 1.ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
 2.ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
 3. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินมากข้ึน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4.ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
 
อุปสรรค 
      1. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆท าให้เกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 
      2. การกระจายอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลขาดความชัดเจน ท าให้บุคลากรในหน่วยงานขาดการประสาน 
       และความเข้าใจในภารกจิทีถ่่ายโอน 
 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ดังนี ้ 
 



   
 หน้า 6 

            5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี   
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

5.2 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียว  
                                มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง ดังน้ี  

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

 
5.3 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16(5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

5.4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
                          ท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
      (มาตรา 68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
      (มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
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5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ 
         ท่ีเก่ียวขอ้ง ดังน้ี 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ  
           ท่ีเก่ียวขอ้ง ดังน้ี 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(มาตรา 67(8)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน (มาตรา 

17(18)) 
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

                                และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง ดังน้ี 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอื่นในการพัฒนา สนับสนุน หรือ

ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(มาตรา 45(3)) 

(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(มาตรา 17(3)) 
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ินอื่น (มาตรา 17(16)) 
(6) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร 

              ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  
 

ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 
                 มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก ่
                 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ .ศ.2542  
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ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่าง  ๆ
6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
7. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
8. ด้านการปูองกันโรค และบรรเทาสาธารณภัย การสงคมสงเคราะห ์
9. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
10. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร             

    ภารกิจรอง 
 

1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 

     องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ 
ได้แก่  

1) ส านักปลัด อบต.  
2) ส่วนการคลัง 
3) กองช่าง  
4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

            องค์การบรหิารสว่นต าบลแมล่าน  ก าหนดโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการออกเปน็  4 ส่วน  ได้แก่     
ส านักปลัด  ส่วนการคลัง  กองช่างและส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และก าหนดกรอบอัตราก าลัง  จ านวน
ทั้งสิ้น  33  อัตรา  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม  และมี
ความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ในการปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้น  จึงต้องมีความ
จ าเป็นก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภากิจและอ านาจหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถ
แก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ 

  
 
 
 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ลาน มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ ดังน้ี 
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8.1   โครงสร้าง             
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล แม่ลาน ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน    ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว   
และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจ
อยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
๑.โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหต ุ

1.ส านักปลัด  อบต. 
 1.1 งานบริหารทั่วไป 
 1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคด ี
 1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 

1.ส านักปลัด  อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคด ี
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
1.7 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
1.8 งานพัฒนาชุมชน 

 

2.ส่วนการคลัง 
 2.1 งานบัญชี 
 2.2 งานการเงิน 
 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

2.ส่วนการคลัง 
 2.1 งานบัญชี 
 2.2 งานการเงิน 
 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

3.ส่วนโยธา 
 3.1 งานก่อสร้าง 
 3.2 งานผังเมือง 
 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
 3.4 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 3.5 งานวิศวกรรม 
 

3.ส่วนโยธา 
 3.1 งานก่อสร้าง 
 3.2 งานผังเมือง 
 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
 3.4 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 3.5 งานวิศวกรรม 
 

 

4. ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม 
 4.2 งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
 4.3 งานบริหารการศึกษาและงาน

การศึกษา 
 

4. ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม 
 4.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5.3   งานบริหารการศึกษา 
 
 
 
 

 

   

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

ข้ันตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบลักษณะ

โครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการช้ีให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็นพื้นฐาน
ในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห ์
        1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
        2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจ ุการเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน การลาออก 
        3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คน
เกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
            1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม ่
            2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม ่
            3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
            4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ และควรมอบให้ใครด าเนินการแทน 
            5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม ่
            6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม ่
            7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม ่
            8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงานอนาคต 
            9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม ่
             10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 
ขั้นตอนท่ี 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี ้

        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน  อาจค านวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมา แล้วน ามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเช่ือถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละช้ิน 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะม ี    52  สัปดาห์  
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน  
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน  
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                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน  
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7   วัน  
                        รวมวันหยุดใน 1   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ช่ัวโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ป ี(230 x 6)     1,380 ช่ัวโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 
 
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ ์
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ป)ี x เวลามาตรฐานต่อ 1 ช้ิน    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อป ี
2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงาน

ที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่าน้ันในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง 
หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระว่าง
ปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน  แต่มีข้อควร
ระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 
                 2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม ่
                 2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที ่จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี
ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณที่ซับซ้อนกว่าน้ี 
 จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานจึงได้ก าหนด
ต าแหน่งดังต่อไปนี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่า
จะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ
งานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
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     องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

      

    

 1)  ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน   มีอัตราก าลังปัจจุบัน   จ านวน 1 ต าแหน่ง 1อัตรา 

ดังนี้ 

  

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน  เงินเดือน/  

 รวม  

ข้ันที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) 
 

ค่าตอบแทน  2558 2559 2560 

1 ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล ระดับ 7 1 28,970 347,640 11,880 12,240 12,960 

   (นักบริหารงาน อบต. 7)             

        

 

หมายเหตุ : ในปี 2558,2559,2560 ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึน้  

    2) ส านักปลัด มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน   6  ต าแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 

  

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน  เงินเดือน/  

 รวม  

ข้ันที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) 
 

ค่าตอบแทน  2558 2559 2560 

1 หัวหน้าส านักปลัด ระดับ 7 1 26,580 318,960 11,160 11,520 12,000 

  (นักบริหารงานทั่วไป 7)        

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว 1 20,400 244,800 8,880 8,880 8,640 

3 นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว - - - - - - 

4 บุคลากร 3-5/6ว 1 - 242,700 242,700 8,580 8,580 

5 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 1 - 198,960 198,960   4,560 4,560 

6 

เจ้าหน้าที่องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 1-3/4 
1 - 166,400 166,400 5,640 5,640 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  1 15,810 189,720 7,680 7,920 8,280 

8 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1 10,470 125,640 5,040 5,280 5,520 

9 นักการ 1 100,700 12,840 4,920 5,040 5,280 

 พนักงานจ้างทั่วไป       

10 คนงานทั่วไป 4 36,000 432,000 - - - 

 

หมายเหตุ : 1. ปี 2558 มีความต้องการขอปรับลดต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร  3-5/6ว   ขอก าหนดเพิ่ม 1)ต าแหน่ง 

บุคลากร  3- 5/6ว 2)ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการ 2-4/5 และ3) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1-

3/4 สังกัด ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

2. ปี 2559 และ 2560 ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึน้  

 

 

 

 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
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3) ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 

     ส่วนการคลัง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน   7  ต าแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน  เงินเดือน/  

 รวม  

ข้ันที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) 
 

ค่าตอบแทน  2558 2559 2560 

1 หัวหน้าส่วนคลัง ระดับ 7  

 

     

  (นักบริหารงานคลัง 7) 1 24,740 296,880 11,160 10,920 11,160 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-4/6ว 1 19,300 231,600 8,880 8,760 8,760 

3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4/5 1 14,850 178,200 7,080 7,080 7,440 

4 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-4/6ว  1 15,720 188,640 7,440 7,400 7,320 

5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 1 13,820 165,840 6,000 5,880 5,760 

6 นักวิชาการคลัง 3-4/ 6ว  1 - 242,700 242,700 8,580 8,580 

7 นักวิชาการพัสดุ 3-4/ 6ว 1 - 242,700 242,700 8,580 8,580 

 

หมายเหตุ : 1. ปี 2558 มีความต้องการขอก าหนดเพิ่ม  นักวิชาการคลัง 3-4/ 6ว  นักวิชาการพัสดุ 3-4/ 6ว  

สังกัด ส่วนการคลัง     2. ปี 2559 และ 2560 ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึน้  

 

4. ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล 

      

    

 ส่วนโยธา  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 

 

   

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน  เงินเดือน/  

 รวม  

ข้ันที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) 
 

ค่าตอบแทน  2558 2559 2560 

1 ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ 7 1 26,120 313,440 11,160 11,280 11,760 

  (นักบริหารงานช่าง 7) 

 

     

3 นายช่างโยธา 2-4/5 1 15,610 187,320 7,560 7,680 8,040 

 

 

หมายเหตุ : 1. ปี 2558,2559 และ 2560 ไม่มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึน้  
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5. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน 7 ต าแหน่ง 6  อัตรา ดังนี ้

1)  ส่วนการศึกษา  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  2  ต าแหน่ง  6 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน  เงินเดือน/  

 รวม  

ข้ันที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) 
 

ค่าตอบแทน  2558 2559 2560 

1 นักบรหิารการศึกษา ระดับ 6 - 23,235 ๒๗๘,๘๒๐ 10,740 10,740 10,740 

  (นักบริหารงานการศึกษา 6)        

2 นักวิชาการศึกษา - 18,480 ๒๒๑,๗๖๐ 7,460 7,440 7,680 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่ลาน 

      3 ครูผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ) 1  -  -   -    -    -  

  พนักงานจ้างตามภารกิจ             

4 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ) 2  -  -   -    -    -  

  พนักงานจ้างทั่วไป             

5 ผู้ดูแลเด็ก (งบท้องถิ่น) 1              -               -               -    

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาต้าย             

6 ครู (อุดหนุนจากรัฐ) 1  -  -   -    -    -  

7 ครูผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ) 1  -  -   -    -    -  

 

 

2) ปี 2558 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งขึ้น  1 ต าแหน่ง 4  อัตรา   

ต าแหน่ง ครูดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ)สังกัด ส่วนการศึกษา   

  

  

ที ่ ต าแหน่ง 

จ านวน  เงินเดือน/  

 รวม  

ข้ันที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) 
 

ค่าตอบแทน  2558 2559 2560 

1 ครูผู้ดูแลเด็ก (อุดหนุนจากรัฐ) 4  -  -   -    -    -  

 

6. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีดังนี้ 

     

 

 

 

      ที ่ ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560  

1 18,800,000 บาท  19,740,000 บาท  20,727,000 บาท  

         
หมายเหตุ  การตั้งงบประมาณราจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   5 % 
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ค าอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
(1)    คือ  เงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและข้ันเงินเดือนของอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน 
(2)    คิดจาก  ข้ันเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพิ่มข้ึน (ประมาณการข้ันต่ า คนละ 1 ข้ันในแต่ละปี) 

         รวมกบั เงนิเดือนทีจ่ะต้องจา่ยใหก้บัอัตราก าลงัทีจ่ะก าหนดข้ึนใหม ่ (เงินเดือนข้ันต่ าของ 
         ระดับต าแหน่งทีข่อก าหนด  +  เงินเดือนข้ันสูงของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด หาร 2    
         คูณ 12) 

(3)    คิดจาก  (1) +  (2) ในแต่ละปี 
(4)    รวมทั้งหมด 
(5)    คือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น   (ประมาณการไว้ 20 %  คิดจาก (3) ในแต่ละปี) 
(6)    คิดจาก  (4)  + (5)  
(7)    คิดจาก (6)  หารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คูณด้วย 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  เนื่องจาก
บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ าเป็นต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง                             
และพนักงานจ้าง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์
อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  โดยก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างทุกคน ทุกต าแหน่ง  
ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 – 2560  โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร  ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการประเมินผล  โดยอิงระบบสมรรถนะ                  
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร  แบ่งออกเป็น  6  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน มีแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานมีระบบการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ                   

และความพร้อมทางด้านจิตใจ  และอารมณ์  เข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 

ตัวชี้วัด 
1.1.1 ร้อยละของส่วนราชการที่มีแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
1.2.1 จ านวนส่วนราชการที่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตามแผนอัตราก าลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี์  1  : วางแผนอัตราก าลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการ  
 พัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 



   

 
 
 

เป้าประสงค์ 
2.1 ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.2 บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ต าแหน่งบริหารเพื่อทดแทนผู้บริหารเดิม 

ตัวชี้วัด 
2.1.1 ร้อยละของผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการพัฒนา 
2.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับต าแหน่งบริหาร  ตามแผนพัฒนาพนักงานส่วน

ต าบลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ต าแหน่งบริหาร  (Succession  Plan) 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  
3.1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและ

ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
3.1.1 จ านวนระบบย่อยของฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปรับปรุงส าเร็จเป็น

ปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
เป้าประสงค์  

4.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ตัวชี้วัด 
4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
4.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีแผนพัฒนารายบุคคล  (Individual  Development  Plan: IDP)   
4.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 
4.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะการปฏิบัติงาน  ตามสมรรถนะ/ภารกิจ

หลัก/นโยบาย 
4.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4.2.2 ร้อยละความพึงพอใจในระบบกลไกการบริหารบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรมในระดับมาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับให้สามารถเป็นผู้น าการขับเคลื่อน
นโยบายและน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4: พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ  และมีความมั่นคงก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

เปูาประสงค์  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3: พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 



   

 
 
 

เป้าประสงค์ 
5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 องค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบและกลไกด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารงาน

บุคลากรทุกระดับอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัด 
5.1.1 ระดับความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
5.1.2 จ านวนข้อร้องเรียนในการกระท าผิดจรรยาบรรณและวิชาชีพ 
5.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สวัสดิการ  สภาพแวดล้อมในการท างาน และ

บรรยากาศที่สนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้าง มีความพึงพอใจและมีแรงจูงในการท างาน ( Quality Of  
Worklife) 

ตัวชี้วัด 
6.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6.1.2 จ านวนรายการเพิ่มเติม/ปรับปรุง  สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่บุคลากรได้รับเพิ่มเติม

จากสวัสดิการที่กฎหมายก าหนด 
6.1.3 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  ท่ี  5: พัฒนาการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6:  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 



   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  :  วางแผนอัตราก าลัง และสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและ 
 ทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี งปม. 

กลยุทธ ์
2558 2559 2560 

1.1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีแผนอัตราก าลังที่
สอดคล้องกับภารกิจและ
ทิศทางการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.1.1 ร้อยละของส่วน
ราชการที่มีแผน
อัตราก าลังที่สอดคล้องกับ
ภารกิจและทิศทางการ
พัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 

ร้อยละ 100 100 100 1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงาน
มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังที่สอดคล้อง
กับภารกิจและทิศ
ทางการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีระบบการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ และความ
พร้อมทางด้านจิตใจ  และ
อารมณ์เข้าสู่องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แผนอัตราก าลัง 

1.2.1 จ านวนส่วน
ราชการที่สามารถสรรหา
บุคลากรได้ตามแผน
อัตราก าลัง 

ส่วน
ราชการ 

3 4 5 1. สร้างระบบและ
กลไกการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถและ
ความพร้อมทางด้าน
จิตใจ  และอารมณ์เข้า
สู่องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับให้สามารถเป็น

ผู้น าการขับเคลื่อนนโยบายและน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี งปม. 

กลยุทธ ์
2558 2559 2560 

2.1 ผู้บริหารทุกระดับ
ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2.1.1 ร้อยละของ
ผู้บริหารทุก
ระดับที่ได้รับ
พัฒนา 

ร้อยละ 30 40 
 
 
 

50 1. ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้บริหารทุกระดับให้มี
ศักยภาพ  มีความเป็น
ผู้น าพร้อมขับเคลื่อน
นโยบายขององค์กร 

2.2 บุคลากรมีศักยภาพ
และมีความพร้อมที่
จะเข้าสู่ต าแหน่ง
บริหารเพื่อทดแทน
ผู้บริหารเดิม 

2.2.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อ
รองรับต าแหน่ง
บริหาร ตาม
แผนพัฒนา
พนักงานส่วน
ต าบลเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่
ต าแหน่งบริหาร 

ร้อยละ 10 20 20 1. สร้างระบบการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ต าแหน่งบริหาร 



   

( Succession 
Plan) 



  

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  : พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการตันสินใจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี งปม. 

กลยุทธ ์
2558 2559 2560 

3.1 ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคล  สามารถ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 จ านวนระบบย่อย
ของฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลที่ปรับปรุง
ส าเร็จเป็น
ปัจจุบัน 

 

ระบบ 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 

 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4: พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ  และมีความมั่นคงก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด/ปี งปม. 

กลยุทธ ์
2558 2559 2560 

4.1 บุคลากรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะวิชาชีพให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 
4.1.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีแผนพัฒนา
รายบุคคล ( Individual  
Development Plan : 
IDP) 
4.1.3 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามสาย
งาน 
4.1.4 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้  ทักษะการ
ปฏิบัติงาน ตาม
สมรรถนะ/ภารกิจหลัก/
นโยบาย 

ร้อยละ 
 

 
 
ร้อยละ 

 
 

 
 

ร้อยละ 
 
 

 
ร้อยละ 

50 
 

 
 

50 
 
 
 

 
50 

 
 

 
50 

60 
 

 
 

60 
 
 
 

 
60 

 
 

 
60 

80 
 

 
 

80 
 
 
 

 
80 

 
 

 
80 

1. สร้างระบบและ
กลไกในการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรทุกระดับ
ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นมืออาชีพ 
 

 



  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
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4.2 บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมความ
มั่นคงและ
ก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

4.2.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การส่งเสริม 
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

 
4.2.2 ร้อยละความพึง
พอใจในระบบกลไกการ
บริหารบุคคลที่ชัดเจนและ
เป็นธรรมในระดับมาก 

ร้อยละ 
 
 
 
 

ร้อยละ 

60 
 
 
 
 

50 

70 
 
 
 
 

60 

80 
 
 
 
 

70 
 

1. สร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพเพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร 
2. สร้างระบบกลไก
ในการบริหารบุคคลที่
ชัดเจนและเป็นธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5:  พัฒนาการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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5.1 องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

5.1.1 ระดับความส าเร็จ
ในการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
5.1.2 จ านวนข้อ
ร้องเรียนในการกระท าผิด
จรรยาบรรณและวิชาชีพ 

ระดับ 
(1-5) 

 
 
เรื่อง 

- 
 
 

 
<5 

2 
 
 

 
<5 

3 
 
 

 
<3 

1. ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การ
บริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงาน
น าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
3. ส่งเสริมบุคลากร
ให้ประพฤติตาม
จรรยาบรรณและ
วิชาชีพ 

5.2 องค์การ
บริหารส่วนต าบลมี
ระบบและกลไกด้าน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
บริหารงานของ
บุคลากรทุกระดับ
อย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

5.2.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีการแจ้งผล
การประเมินให้ผู้ถูก
ประเมินทราบหรือเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น 

ร้อยละ 100 100 100 1. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากรในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 



  

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6:  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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6.1 บุคลากรได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน และ
บรรยากาศที่
สนับสนุนให้
ข้าราชการลูกจ้าง                
มีความพึงพอใจ
และมีแรงจูงใน
การท างาน
(Quality Of 
Worklife) 

 

6.1.1 ระดับ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มี
ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
6.1.2 จ านวน
รายการเพิ่มเติม/
ปรับปรุง
สวัสดิการและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกที่
บุคลากรได้รับ
เพิ่มเติมจาก
สวัสดิการที่
กฎหมายก าหนด 
6.1.3 จ านวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากร 

ระดับ 
(0 – 5) 

 
 

 
รายการ 

 
 
 
 

 
 
กิจกรรม 

- 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3.50 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

3.75 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 

1. สร้างแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความ
ผาสุกของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
13.    ประกาศคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ พนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล   
         แม่ลาน 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน   ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ดังนี ้

๑. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะพึงมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะพึงยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก

กฎหมาย 
๕. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะพึงให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ
๖. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะพึงปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และ  ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะพึงมุ่งมั่นสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี

คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
๘. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน จะพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  จะพึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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