แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ ี
วัตถุประสงค์ เพื่อนาไปหช้เป็นเครื่องีือหนการวางแผนการหช้อัตรากาลังคน พัฒนากาลังคน หนองค์การบริหารส่วนตาบลดอน
าาวหห่่หห้สาีารถดาเนินการตาีภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลได้สาเร็จตาีวัตถุประสงค์และเป็นไปอา่างี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ทาหห้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่สาีารถ
คาดคะเนได้ว่า หนอนาคต หนช่วงระาะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จะีการหช้อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างตาแหน่งหด
จานวนเท่าหด จึงจะเหีาะสีกับปริีาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ อกทั้งเป็นการกาหนด
ทิศทางและเป้าหีาาหนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง และสาีารถหช้เป็นเครื่องีือหนการควบคุีภาระค่าหช้จ่าา
ด้านการบริหารงานบุคคลไี่หห้เกินกว่าร้อาละ ๔๐ ของงบประีาณราาจ่าาประจาปี ได้อกด้วา
ตาีหนังสือ สำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมำก ที่ มท 0809.2/ว 137 ลงวันที่
30 ธันวำคม 2558 เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ตำมระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) โดย
เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนท้องถิ่น เห็นชอบบัญชีกำรจัดคนลงสู่ตำแหน่งใหม่ในระบบแท่ง เรียบร้อ ยแล้ว ให้ถือว่ำเป็น
กำรเห็ น ชอบปรับ ปรุงแผนอัตรำกำลั งในรำยกำรบัญ ชีอัตรำกำลังขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นนั้นด้ว ย โดยให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกำศแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงรำยกำรนั้นต่อไป และให้แต่ละแห่งดำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยใน 31 มีนำคม 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ จึงได้ีการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปี
งบประีาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่ีเติี ฉบับท่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ขึ้น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
****************
๑.หลักการและเหตุผล
1.1 คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรจัดทำ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงส่วน
รำชกำรและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีกำรปรับปรุงแผนอัตรำกำลังในรำยกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๑.2 ประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น(ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่องมำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด)กำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ว่ำจะมีตำแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จำนวนเท่ำใด ให้คำนึงถึงภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ ควำมยำก ปริมำณและคุณภำพของงำน ตลอดจนทั้งภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์ กำรบริหำรส่วนตำบล
ดอนยำวใหญ่ที่จะต้องจ่ำยในด้ำนบุคคล โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่จัดทำแผนอัตรำกำลังของข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในกำรกำหนดตำแหน่ งโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น(ก.
จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น(ก.กลำง) กำหนด
๑.3 คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกำศ
กำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทำงให้องค์ กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ จัดทำ
แผนอัตรำกำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในกำรกำหนดตำแหน่งและกำรใช้ตำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยกำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง วิเครำะห์ อำนำจหน้ำที่และภำรกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ วิเครำะห์ควำมต้องกำรกำลังคน วิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใช้กำลังคน จัดทำกรอบ
อัตรำกำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในกำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมแผนอัตรำกำลัง
3 ปี
1.4จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่จึงได้ปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง 3
ปี สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2558 -2560

๒

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อหห้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ ีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่เหีาะสี
ไี่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อหห้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ ีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างหห้เหีาะสีกับอานาจหน้าท่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตาีพระราชบั่่ัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่ีเติี ฉบับท่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตาีพระบั่่ัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาาอานาจหห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อหห้คณะกรรีการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สาีารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการหช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหีาะสีหรือไี่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางหนการดาเนินการวางแผนการหช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนาาวหห่่
๒.๕ เพื่อหห้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ สาีารถวางแผนอัตรากาลัง หนการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อหห้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ เกิดประโาชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสัีฤทธิ์ต่อภารกิจตาีอานาจหน้าท่ ีประสิทธิภาพ ีควาีคุ้ีค่า สาีารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และีการลดภารกิจและาุบเลิกหน่วางานท่ไี่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสาีารถตอบสนองควาีต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอา่างด
๒.๖ เพื่อหห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาีารถควบคุีภาระค่าหช้จ่าาด้านการบริหารงานบุคคลหห้เป็นไป
ตาีท่กฎหีาากาหนด

๓

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรีการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ ซึ่งีนาากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนาาวหห่่เป็นประธาน เห็นสีควรหห้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดาหห้ีขอบเขตเนื้อหาครอบคุลีหนเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปน้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าท่ควาีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ ตาี
พระราชบั่่ัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่ีเติีฉบับท่ ๕ พ.ศ.
๒๕๔๖ และตาีพระราชบั่่ัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาาอานาจหห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ หห้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคีแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโาบาาของรัฐบาล นโาบาาผู้บริหาร และสภาพปั่หา ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนาาวหห่่
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภาาหนและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาีอานาจ
หน้าท่ควาีรับผิดชอบ หห้สาีารถแก้ปั่หาของจังหวัดนครราชสีาได้อา่างีประสิทธิภาพ
๓.๓ กาหนดตาแหน่งหนสาางานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง หห้เหีาะสีกับภาระหน้าท่ควาี
รับผิดชอบ ปริีาณงาน และคุณภาพของงาน รวีทั้งสร้างควาีก้าวหน้าหนสาาอาชพของกลุ่ีงานต่าง ๆ
๓.๔ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดาภาระค่าหช้จ่าาด้านการบริหารงานบุคคลต้องไี่เกินร้อาละ ๔๐ ของ
งบประีาณราาจ่าา
๓.๕ หห้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคน ได้รับการพัฒนาควาีรู้ควาีสาีารถอา่างน้อาปีละ
๑ ครั้ง

๔

๔. สภาพปัญหาของพืน้ ที่และความต้องการของประชาชน
๔.๑ สภาพปัญหา

1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กำรเดินทำงถนนบำงสำยไม่สะดวก เนื่องจำกเป็นถนนลูกรัง
1.2 ไม่มีร่องระบำยน้ำเสียภำยในหมู่บ้ำน
1.3 ระบบไฟฟ้ำ ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
1.4 ไฟฟ้ำสำธำรณะไม่เพียงพอ
1.5 ขำดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
1.6 รำษฎรไม่มีภำชนะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
1.7 รำษฎรขำดระบบประปำที่ดีในหมู่บ้ำน
2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 รำษฎรไม่มีอำชีพเสริม
2.2 ไม่มีระบบประกันรำคำสิ้นค้ำเกษตร
2.3 รำษฎรขำดที่ทำกินในกำรเกษตร
2.4 รำษฎรขำดเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ
2.5 รำษฎรไม่มีกำรปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง
2.6 รำษฎรไม่มีกำรรวมกลุ่ม
2.7 ภัยธรรมชำติ (น้ำท่วม ฝนแล้ง)
2.8 ระบบคลองชลประทำนไม่ทั่วถึง
2.9 รำษฎรขำดระบบชลประทำนที่ดี
2.10 ไม่มีทำงระบำยน้ำและแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชำติ
2.11 ไม่มีคูระบำยน้ำ และทำนบกั้นน้ำ
2.12 คู คลอง และเหมืองขำดกำรปรับปรุงดูแล
2.13 ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่
2.14 แหล่งน้ำธรรมชำติตื้นเขิน
2.15 แหล่งน้ำมีไม่เพียงพอ
3) ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 ด้ำนกำรศึกษำ
3.1.1กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำไม่เพียงพอ
3.1.2 ขำดเงินทุนและโอกำสในกำรศึกษำต่อ
3.1.3 สถำนศึกษำไม่ได้มำตรฐำนเมื่อเทียบกับสถำนศึกษำในชุมชนเมือง
3.1.4 เด็กก่อนวัยเรียน ไม่ได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม
3.1.5 เด็ก เยำวชน ประชำชน ให้ควำมสำคัญกับกำรกีฬำน้อย
3.2 ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม ประเพณี
3.2.1 ขำดกำรรณรงค์ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
3.2.2 ขำดกำรส่งเสริมและสนับสนุนวัด
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3.3 ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
3.3.1ขำดผู้นำด้ำนกำรกีฬำในชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
3.3.2ชุมชนมีสถำนที่ออกกำลังกำยและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
3.3.3 ขำดกำรส่งเสริมนันทนำกำร
4) ปัญหาด้านสาธารณสุข
4.1 กำรป้องกันโรคระบำด โรคติดต่อไม่ทันต่อเหตุกำรณ์
4.2 ขำดควำมรู้ในเรื่องสุขภำพอนำมัยกำรป้องกันและกำรส่งเสริมสุขภำพ
4.3ขำดกำรส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย
5) ปัญหาด้านสังคม
5.1 ไม่มีระบบกำรเรียนรู้และกำรรวมกลุ่มอย่ำงถำวร
5.2 ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ถูกทอดทิ้ง
5.3 เด็กก่อนวัยเรียนได้รับกำรดูแลไม่เหมำะสมกับวัย
5.4คนในชุมชนขำดกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
5.5 กำรป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นไม่ดีเท่ำที่ควร
5.6 ไม่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นสำธำรณะ
5.7 ปัญหำกำรเล่นพนัน
5.8 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ
5.9 กำรให้ควำมรู้แก่ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหำยำเสพติดไม่ทั่วถึง
5.10 ยำเสพติดแพร่ระบำด
6) ปัญหาบริหารจัดการที่ดี
6.1 กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชนมีน้อย
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๔.๒ความต้องการของประชาชน

๑ ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงถนน สะพำน ทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
๒. ขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ
๓. ก่อสร้ำงและปรับปรุง แหล่งน้ำบริโภค อุปโภค และระบบประปำ
๒ ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำกำรประกอบอำชีพ
๒. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
๓. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด
๔. พัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
๓ ความต้องการด้านพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๑. จัดกำรศึกษำ และสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำ
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศำสนำ วัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
๔ ความต้องการด้านการสาธารณสุข
๑. ส่งเสริมสุขภำพ และกำรป้องกันควบคุมโรค
๒. พัฒนำด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำน แพทย์แผนไทย
๓. พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต สุขภำพจิต
๕ ความต้องการด้านสังคม
๑. สร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
๒. สงเครำะห์ ส่งเสริมสวัสดิกำรและส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี เด็ก คนชรำ คนพิกำรผู้ด้อยโอกำสผู้ติดเชื้อเอดส์
และผู้ยำกจน
๓. แก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรทุจริต คอรัปชั่น
๔. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของ เด็กเยำวชนชุมชน อำสำสมัครและองค์กรเอกชน
๖ ความต้องการต้านจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๒. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบำบัดรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
๓. ส่งเสริมประชำธิปไตยและขบวนกำรประชำสังคม
๔. พัฒนำองค์กรและบุคลกร
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๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนในกำรร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหำร่วมสร้ำงร่วมจัดทำส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ ของ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น ในทุกด้ำน กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ จะสมบูรณ์ได้
จำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดควำมตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหำและควำมเข้ำใจในแนวทำงแก้ไขปัญหำ
กันอย่ำงจริงจัง นอกจำกนี้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำในทุกกลุ่มทุก
วัยของประชำกร นอกจำกนั้นยังได้ เน้นกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนำเยำวชนให้พร้อมที่
จะเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพโดยยึดกรอบแนวทำงในกำรจัดระเบียบกำรศึกษำ ส่วนด้ำนพัฒนำอำชีพ นั้น จะเน้นพัฒนำ
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
กำรวิเครำะห์ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมำยอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot
เข้ำมำช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทรำบว่ำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจหน้ำที่ที่จะเข้ำไปดำเนินกำรแก้ไขปัญหำในเขตพื้นที่ให้ตรง
กับควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงไร โดยวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจตำมหลัก SWOT
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ กำหนดวิธีกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอำเภอ แผนพัฒนำตำบล นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น ทั้งนี้
สำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจให้ตรงกับสภำพปัญหำ โดยสำมำรถกำหนดแบ่งภำรกิจได้ เป็น 7 ด้ำน ซึ่งภำรกิจดังกล่ำวถูกกำหนด
อยู่ในพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และ
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงน้ำและทำงบก
(๒) จัดให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำง
(๓) จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ
(๔) จัดให้มีกำรบริกำรด้ำนโทรศัพท์สำธำรณะภำยในหมู่บ้ำนยังไม่ทั่วถึงให้เพียงพอ
แก่ควำมต้องกำร
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
(๒) ส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำ ไม่ให้เด็กขำดสำรอำหำร พร้อมอบรม
ให้ควำมรู้หญิงตั้งครรภ์
(๓) ให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมฝึกอบรมระยะสั้น
(๔) จัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่บ้ำน ตำบล เพื่อรับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์หรือเด็กปฐมวัย
ในหมู่บ้ำน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนำกำรขั้นพื้นฐำนก่อนเข้ำเรียน
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(๒) กำจัดแหล่งจำหน่ำย แหล่งผลิตและไม่ให้ประชำชนติดยำเสพติด
(๓) ป้องกันปรำบปรำมกำรลักทรัพย์ให้น้อยลงหรือหมดไป
(๔) ให้ประชำชนมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อลดอุบัติเหตุ
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๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว
(๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่ กำรรวมกลุ่มเป็น
สหกรณ์ ตลำดชุมชน
(๓) ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้เหมำะสมกับพืช
(๔) รวบรวมกลุ่มผลผลิตพืชคล้ำยคลึงกัน วำงแผนกำรผลิต กำรจำหน่ำย
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(๒) ให้มีกำรจัดระบบกำจัดขยะหรือเก็บขยะที่ถูกต้อง เพื่อลดปริมำณขยะที่มีให้ น้อยลง
พร้อมทำให้ประชำชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะ
(๓) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้สำรพิษ, สำรเคมี พร้อมทั้งกำรลดปริมำณกำรใช้สำรพิษ
สำรเคมี พร้อมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ เพื่อให้ปลอดจำกสำรพิษ
(๔) เพิ่มปริมำณป่ำไม้ในที่สำธำรณะประโยชน์ให้มำกขึ้น พร้อมทั้งให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของตนเอง
จัดหำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนำกำร
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๒) จัดตั้งศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรระดับตำบลพร้อมเป็นกำรสนับสนุน
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำรพัฒนำเกษตรแบบยั่งยืนตำมแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
(๓) ส่งเสริมให้พัฒนำผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น (หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล)
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(๑) สนับสนุนสภำตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองกำรบริหำรงำน
ของ อบต.
(๓) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรภำรกิจ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่น
ภำรกิจทั้ง 7 ด้ำนตำมที่กฎหมำยกำหนดให้อำนำจองค์กำรบริหำรส่วนตำบล สำมำรถแก้ไข
ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ ได้เป็นอย่ำงดี มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงควำมต้องกำร
ของประชำชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยกำรดำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอำเภอ แผนพัฒนำตำบล นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของ ผู้บริหำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นสำคัญ

๙

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่า ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะดาเนินการ ีดังน้

ภารกิจหลัก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อีและทรัพาากรธรรีชาติ
การส่งเสริีและพัฒนาคุณภาพชวิต
การพัฒนาและส่งเสริีการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรี
การพัฒนาส่งเสริีสุขภาพและการสาธารสุข
การสนับสนุนและส่งเสริีอุตสาหกรรีหนครัวเรือนและเศรษฐกิจชุีชน
การส่งเสริีและป้องกันาาเสพติด

ภารกิจรอง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การฟื้นฟูวัฒนธรรีและส่งเสริีประเพณท้องถิ่น
การส่งเสริีการเกษตร
การพัฒนาการีส่วนร่วีทางเีืองและการบริหาร
การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่าว
การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตร คนชราและผู้ด้อาโอกาส

๑๐

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน
ได้แก่ สานักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรี ีกรอบอัตรากาลังจานวนทั้งสิ้น ๓๑ อัตรา

๑๑

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนาาวหห่่ ได้กาหนดโครงสร้างส่วนราชการท่ีอาู่เดิี ได้แก่ สานักปลัด
กองคลัง กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรี และได้ปรับปรุงกาหนดระดับตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั

๑. สานักปลัด อบต.

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานธุรการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบานข้อีูล
- งานการเจ้าหน้าท่
- งานควบคุีและส่งเสริีการท่องเท่าว
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุีชน
- งานส่งเสริีอาชพและพัฒนาสตร
- งานสังคีสงเคราะห์
- งานส่งเสริีการเกษตรและปศุสัตว์
- งานอนาีัาและสิ่งแวดล้อี
- งานควบคุีและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อี
- งานตรวจสอบภาาหน
๑.๒ งานนโาบาาและแผน
- งานนโาบาาและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อีูลและการประชาสัีพันธ์
- งานงบประีาณ
๑.๓ งานกฎหีาาและคด
- งานกฎหีาาและคด
- งานร้องเรานร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบั่่ัติและระเบาบ
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัา
- งานอานวาการ
- งานป้องกัน
- งานฟืน้ ฟู
- งานกู้ภัา
๑.๕ งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบาบบังคับการประชุี
- งานการประชุี

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่(ระบบแท่ง)

๑. สานักปลัด อบต.

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานธุรการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบานข้อีูล
- งานการเจ้าหน้าท่
- งานควบคุีและส่งเสริีการท่องเท่าว
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุีชน
- งานส่งเสริีอาชพและพัฒนาสตร
- งานสังคีสงเคราะห์
- งานส่งเสริีการเกษตรและปศุสัตว์
- งานอนาีัาและสิ่งแวดล้อี
- งานควบคุีและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อี
- งานตรวจสอบภาาหน
๑.๒ งานนโาบาาและแผน
- งานนโาบาาและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อีูลและการประชาสัีพันธ์
- งานงบประีาณ
๑.๓ งานกฎหีาาและคด
- งานกฎหีาาและคด
- งานร้องเรานร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบั่่ัติและระเบาบ
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัา
- งานอานวาการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
- งานกู้ภัา
๑.๕ งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบาบบังคับการประชุี
- งานการประชุี

หมายเหตุ

๑๒
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั
- งานอานวาการและประสานงาน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่(ระบบแท่ง)
- งานอานวาการและประสานงาน

๒. กองคลัง

๒. กองคลัง

๓. กองช่าง

๓. กองช่าง

๒.๑ งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่าาเงิน
- งานจัดทาฎกาเบิกจ่าาเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบั่ช
- งานการบั่ช
- งานทะเบานคุีการเบิกจ่าา
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บราาได้
- งานภาษอากร ค่าธรรีเนาีและค่าเช่า
- งานพัฒนาราาได้
- งานควบคุีกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบานควบคุีและเร่งรัดราาได้
- งานงานจดทะเบานพาณิชา์
๒.๔ งานทะเบานทรัพา์สินและพัสดุ
- งานทะเบานทรัพา์สินและแผนท่ภาษ
- งานพัสดุ
- งานทะเบานเบิกจ่าาวัสดุครุภัณฑ์
๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพานเขื่อน ทดน้า
- งานข้อีูลก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุีอาคาร
- งานประเีินราคา
- งานควบคุีการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อีูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบาาน้า

๒.๑ งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่าาเงิน
- งานจัดทาฎกาเบิกจ่าาเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบั่ช
- งานการบั่ช
- งานทะเบานคุีการเบิกจ่าา
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บราาได้
- งานภาษอากร ค่าธรรีเนาีและค่าเช่า
- งานพัฒนาราาได้
- งานควบคุีกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบานควบคุีและเร่งรัดราาได้
- งานงานจดทะเบานพาณิชา์
๒.๔ งานทะเบานทรัพา์สินและพัสดุ
- งานทะเบานทรัพา์สินและแผนท่ภาษ
- งานพัสดุ
- งานทะเบานเบิกจ่าาวัสดุครุภัณฑ์
๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพานเขื่อน ทดน้า
- งานข้อีูลก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุีอาคาร
- งานประเีินราคา
- งานควบคุีการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อีูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบาาน้า

หมายเหตุ

๑๓
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั
๓.๔ งำนผังเมือง
- งำนสำรวจและแผนที่
- งำนวำงผังพัฒนำเมือง
- งำนควบคุมทำงผังเมือง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่(ระบบแท่ง)
๓.๔ งำนผังเมือง
- งำนสำรวจและแผนที่
- งำนวำงผังพัฒนำเมือง
- งำนควบคุมทำงผังเมือง

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ
- งำนข้อมูลและประสำนงำน
- งำนฝึกอบรมพัฒนำกำร
- งำนส่งเสริมกำรศึกษำมวลชน
๔.๒ งำนส่งเสริมกิจกำรโรงเรียน
- งำนข้อมูล
- งำนประสำนกิจกรรม
- งำนส่งเสริมกำรศึกษำ
๔.๓ งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
- งำนข้อมูลพัฒนำกำรเด็ก
- งำนพลศึกษำ
- งำนวิชำกำรและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
- งำนกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
- งำนติดตำมและประเมินผล
๔.๔ งำนส่งเสริมกำรศำสนำและวัฒนธรรม
- งำนข้อมูล
- งำนส่งเสริมกำรศำสนำและวัฒนธรรม
- งำนพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม

๔.๑ งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ
- งำนข้อมูลและประสำนงำน
- งำนฝึกอบรมพัฒนำกำร
- งำนส่งเสริมกำรศึกษำมวลชน
๔.๒ งำนส่งเสริมกิจกำรโรงเรียน
- งำนข้อมูล
- งำนประสำนกิจกรรม
- งำนส่งเสริมกำรศึกษำ
๔.๓ งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
- งำนข้อมูลพัฒนำกำรเด็ก
- งำนพลศึกษำ
- งำนวิชำกำรและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
- งำนกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
- งำนติดตำมและประเมินผล
๔.๔ งำนส่งเสริมกำรศำสนำและวัฒนธรรม
- งำนข้อมูล
- งำนส่งเสริมกำรศำสนำและวัฒนธรรม
- งำนพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม

หมายเหตุ

๑๔

๘.๒ การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
“กำรคมนำคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีกำรศึกษำ ล้ำเลิศกำรสำธำรณสุข”
พันธกิจ (MISSION)
๑. กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ให้มีควำมสะดวก และได้มำตรฐำน
๒. กำรพัฒนำอำชีพ และพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของประชำชน
๓. กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ องค์กรชุมชน ให้มีควำมเข้มแข็ง
๔. กำรส่งเสริมกำรศำสนำ อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กำรส่งเสริมกำรศึกษำให้มี
ควำมก้ำวหน้ำ กำรจัดกำรศึกษำ
๕. ส่งเสริมสำธำรณสุขมูลฐำน ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรสำธำรณสุขอื่น ๆ
๖. ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. ก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงถนน สะพำน ทำงเท้ำและทำงระบำยน้ำ
๒. กำรขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ
๓. กำรก่อสร้ำงและปรับปรุง แหล่งน้ำบริโภค อุปโภค และระบบประปำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. กำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำกำรประกอบอำชีพ
๒. กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
๓. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด
๔. กำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑. กำรจัดกำรศึกษำ และกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำ
๒. กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศำสนำ วัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๓. กำรส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
๑. กำรส่งเสริมสุขภำพ และกำรป้องกันควบคุมโรค
๒. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำน แพทย์แผนไทย
๓. กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต สุขภำพจิต

๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
๒. กำรสงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิกำรและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตสตรี เด็ก คนชรำ คนพิกำรผู้ด้อยโอกำสผู้
ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยำกจน
๓. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรทุจริต คอรัปชั่น
๔. กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำศักยภำพของ เด็กเยำวชนชุมชน อำสำสมัครและองค์กรเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๒. กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำบัดรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
๓. กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและขบวนกำรประชำสังคม
๔. กำรพัฒนำองค์กรและบุคลกร
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ด้วยเทคนิค SWOT
(๑) จุดแข็ง (S : Strensth)
© ชุมชนมีควำมสำมัคคี ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ
© ชุมชนมีกำรช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
© ชุมชนมีผู้นำที่เข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรหมู่บ้ำน
© มีองค์กรที่เข้มแข็ง มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร เช่น อบต. สถำนีอนำมัย โรงเรียน กลุ่มอำชีพ
กองทุนหมู่บ้ำน กลุ่มออมทรัพย์
© มีกองทุนหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน
© มีกำรรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้ำน กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ
© มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำมและสืบสำนต่อกันมำ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียน
เข้ำพรรษำ
© กำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
© กำรคมนำคมสะดวก มีถนนหลวงหมำยเลข 2 ผ่ำนตำบล
© ผู้นำชุมชุนเข้มแข็ง
© มีสถำนศึกษำหลำยแห่ง
© พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
© มีผู้นำในกำรประกอบอำชีพ (ผลิตปุ๋ยชีวภำพ)
© มีผลผลิตจำกกำรเกษตรจำนวนมำก
© ประชำชนได้รับกำรศึกษำจำนวนมำก
© ชุมชนมีกำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ในท้องถิ่น
© ประชำชนส่วนใหญ่ชอบออกกำลังกำย และเล่นกีฬำ
© ประชำกรส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงำนจำนวนมำก
© ชุมชนมีกำรแบ่งแยกหมู่บ้ำน และคุ้มในกำรปกครองที่ดี
© ชุมชนมีกำรจัดตั้งร้ำนค้ำชุมชน และกองทุนต่ำง ๆ จำนวนมำก
© ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
© ชุมชนมีกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณะสุขมูลฐำนที่ดี
© ชุมชนมีกำรติดต่อสื่อสำรที่ดีโดยกำรใช้ INTERNETTAMBOL

๑๖
(๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
© ประปำในชุมชนมีน้อย
© น้ำไม่พอเพียงในกำรเกษตร
© ประชำกรมีเงินทุนในกำรประกอบอำชีพน้อย
© ต้นทุนกำรผลิตทำงด้ำนกำรเกษตรสูง
© ประชำกรส่วนมำกว่ำงงำนหลังจำกกำรทำนำ
© ผู้นำชุมชนขำดควำมสำมัคคี
© ถนนชำรุดขำดกำรซ่อมบำรุง
© มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
© ขำดตลำดในกำรจำหน่ำยสินค้ำเกษตร
© งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย
© เยำวชนขำดจิตสำนึกทำงวินัย
© ประชำกรส่วนมำกเป็นหนี้ระยะยำว
© ประชำชนใช้สำรเคมีในกำรทำกำรเกษตร
© เกษตรกรขำดพันธุ์พืช สัตว์ ที่มีคุณภำพ
© ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์
© ประชำกรในบำงครัวเรือนขำดที่ดินทำกิน
© มีศัตรูพืชในกำรเกษตรจำนวนมำก
© กลุ่มด้อยโอกำสในสังคม
© ขำดบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ครูในพื้นที่ไม่เพียงพอ)
© ประชำชนส่วนใหญ่ ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย และติดสุรำ
© ประชำกรในวัยแรงงำนอพยพไปทำงำนในเมือง
© ชุมชนขำดบุคลำกรในกำรฝึกอบรมในกำรประกอบอำชีพ
© ชุมชนขำดศูนย์ฝึกอำชีพ
© ประชำกรขำดวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำ OTOP
© ชุมชนขำดควำมรู้ในกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร
© พื้นที่กำรเกษตรเกิดปัญหำสำรพิษตกค้ำง
(๓) โอกาส (O : Opportunity)
© ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีปริมำณเพิ่มขึ้น
© จำนวนหนี้สินของประชำชนมีจำนวนลดลง
© กำรคมนำคมสะดวก และมีกำรซ่อมบำรุง
© ประชำชนอยู่ดีกินดี มีควำมสำมัคคี และมีน้ำสะอำดในกำรอุปโภคบริโภค
© กำรสื่อสำร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียง
© เยำวชนมีกำรศึกษำดี มีคุณธรรม และมีวินัย
© ชุมชนมีกำรใช้เกษตรอินทรีย์ (ปลอดสำรพิษ) อำหำรปลอดภัย
© ชุมชนมีกำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงำม
© ชุมชนได้นำกำรปกครองระบบประชำธิปไตยเข้ำมำใช้อย่ำงจริงจังให้อบำยมุขลดลง

๑๗
(๔) อุปสรรค (T : Threat)
© นโยบำยของรัฐไม่เอื้ออำนวยในกำรพัฒนำชุมชน
© ประชำกรส่วนใหญ่มีปัญหำเรื่องแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ
© องค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้รับงบประมำณที่จัดสรรให้น้อย
© ชุมชนมีปัญหำเรื่องผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
© ระดับควำมสนใจของผู้นำชุมชนมีน้อย
© ขำดควำมต่อเนื่องในกำรติดตำม และประเมินโครงกำรในตำบล
© ชุมชนมีปัญหำภัยธรรมชำติ (ภัยแล้ง น้ำท่วม)
© ชุมชนมีปัญหำเรื่องโรคระบำด สัตว์ คน และพืช
© ประชำกรวัยทำงำนขำดทักษะด้ำนฝีมือแรงงำน
© มีปัญหำเรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรมของประชำชน
© ปัญหำกำรเมืองทุกระดับ
© ปัญหำเรื่องอุปกรณ์ และบุคลำกรระดับสูง
จำกกำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ สำมำรถนำมำวิเครำะห์กำหนดตำแหน่งอัตรำกำลังของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ เพื่อรองรับภำรกิจตำมยุทธศำตร์กำรพัฒนำได้ดังนี้
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่มี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง เป็น
ผู้บริหารสูงสุด โดยแบ่งส่วนรำชกำรเป็น ๔ ส่วน คือ

(๑) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลและรำชกำรที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกองหรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยเฉพำะ
รวมทั้งกำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้เป็นไปตำมนโยบำยแนวทำงและ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีบุคลำกรปฏิบัติงำน จำนวน ๑๓ อัตรำ ประกอบด้วย
- ปลัดอบต.(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)ระดับกลำง
๑
อัตรำ
- หน.สป.(นักบริหำรงำนทั่วไป)ระดับต้น
๑
อัตรำ
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก/ชก.
๑
อัตรำ
- นักพัฒนำชุมชน ปก./ชก.
๑
อัตรำ
- นักทรัพยำกรบุคคล ปก./ชก.
๑
อัตรำ
- นักจัดกำรงำนทั่วไป ปก./ชก.
๑
อัตรำ
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง./ชง.
๑
อัตรำ
พนักงานจ้างทั่วไป
- นักกำรภำรโรง
๑
อัตรำ
- พนักงำนขับรถ
๒
อัตรำ
- คนงำนทั่วไป
๒
อัตรำ
- แม่บ้ำน
๑
อัตรำ

๑๘
(๒) กองคลัง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจ่ำย กำรรับ กำรนำส่งเงิน กำรเก็บ
รักษำเงินและเอกสำรทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกำงำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน บำเหน็จ บำนำญ
เงินอื่นๆ งำนเกี่ยวกับ กำรจัดทำงบประมำณ ฐำนะทำงกำรเงิน และกำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงิน รำยได้และรำยจ่ำยอื่นๆ กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย มีบุคลำกรปฏิบัติงำน
จำนวน ๕ อัตรำ
ประกอบด้วย
- ผอ.กองคลัง(นักบริหำรงำนกำรคลัง)ระดับต้น
๑
อัตรำ
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปก./ชก.
๑
อัตรำ
- นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ปก./ชก.
๑
อัตรำ
- เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง./ชง.
๑
อัตรำ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงำนทั่วไป
๑
อัตรำ
(๓) กองช่าง มีหน้ำทีควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสำรวจ ออกแบบ กำรจัดทำข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรมกำร
จัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำง งำนกำรควบคุมอำคำรตำมระเบียบ
กฎหมำย งำนแผนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงและซ่อมบำรุง งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อมบำรุง งำนแผนงำน ด้ำนวิศวกรรม
เครื่องจักรกล กำรรวบรวมประวัติติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล กำรควบคุม กำร บำรุงรักษำเครื่องจักรกลและ
ยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำน ควบคุม เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย มีบุคลำกรปฏิบัติงำน จำนวน ๖ อัตรำ ประกอบด้วย
- ผอ.กองช่ำง(นักบริหำรงำนช่ำง)ระดับต้น
๑
อัตรำ
- นำยช่ำงโยธำ ปง./ชง.
๑
อัตรำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
๑
อัตรำ
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงำนผลิตน้ำประปำ
๑
อัตรำ
- ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ
๑
อัตรำ
- คนงำนทั่วไป
๑
อัตรำ
(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอัน ได้แก่ กำรจัดกำรศึกษำก่อนปฐมวัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำ งำนบริหำรจัดกำร ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กำรเตรียมพร้อมกำรรับถ่ำยโอนกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำจำก
กระทรวงศึกษำธิกำร กำรจัดกิจ กรรพัฒนำเด็กและเยำวชน กำรจัดกิจกรรมพัฒนำอำชีพเยำวชน กำรมีส่วนร่วมสนับสนุน
ส่งเสริมกำรจัด กำรศึกษำแก่สังกัดต่ำงๆ กำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมำย มีบุคลำกรปฏิบัติงำน จำนวน ๗ อัตรำ ประกอบด้วย
- ผอ.กองกำรศึกษำ(นักบริหำรงำนศึกษำ)ระดับต้น
๑
อัตรำ
- ครูผู้ดูแลเด็ก
๓
อัตรำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๑
อัตรำ
พนักงานจ้างทั่วไป
- ผู้ดูแลเด็ก
๒
อัตรำ

สถิติปริมำณงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่
สานักปลัด
ปริมำณ
(เรื่อง)

งำน
1. ทำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะข้อรำชกำรทั่วไป
2. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมชำนำญพิเศษ
เกี่ยวกับงำนบริหำรงำนทั่วไปหรืองำนเลขำนุกำร
3. งำนบุคคลต่ำงๆ งำนติดตำมผลงำน
4. งำนนโยบำยและแผน
5. แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
6. งำนรำชกำรที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้ำที่ของกอง หรือ
ส่วนรำชกำรใดในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโดยเฉพำะ
7. งำนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ , ผู้พิกำร
8. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
9. งำนแก้ไขเรื่องร้องเรียน

30
45

ระยะเวลำ
ค่ำเฉลี่ย
ปฏิบัติงำน
หมำยเหตุ
(ชม.)
(ชม.)
1,380 0.022
1,380 0.033

40
15
45

1,380
1,380
1,380

0.029
0.011
0.033

40

1,380

0.029

804
5
12

1,380
1,380
1,380

0.583
0.004
0.009

กองคลัง
งำน
1. ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และดำเนินกำร
ปฏิบัติงำนบริหำรงำนกองคลังที่ต้องใช้ควำมชำนำญ
2. งำนรับรองควำมถูกต้องเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย
3. งำนกำรจัดเก็บรำยได้
4. งำนกำรเงินต่ำงๆ
5. งำนตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อ กำรจ้ำง
6. งำนทะเบียนพำณิชย์
7. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่น

ปริมำณ
(เรื่อง)
80
600
1,171
120
300
2
96

ระยะเวลำ
ค่ำเฉลี่ย
ปฏิบัติงำน
หมำยเหตุ
(ชม.)
(ชม.)
1,380 0.058
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380

0.435
0.849
0.087
0.217
0.017
0.070

๑๙

๒๐
กองช่าง
งำน

ปริมำณ
(เรื่อง)
15
15
15
15
5
10
12
50
30

ระยะเวลำ
ปฏิบัติงำน
(ชม.)
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

งำนสำรวจโครงกำร
งำนออกแบบ
งำนปริมำณรำคำ
งำนควบคุมอำคำรก่อสร้ำง
งำนก่อสร้ำงถนน
งำนซ่อมแซมถนน
งำนขยำยเขตไฟฟ้ำ
งำนซ่อมแซมไฟฟ้ำ
งำนแก้ไขเรื่องร้องเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระยะเวลำ
ปริมำณ
งำน
ปฏิบัติงำน
(เรื่อง)
(ชม.)
งำนวำงแผนงำนกำรศึกษำ
6
1,380
งำนปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกมำกเกี่ยวกับงำนศึกษำ
10
1,380
งำนให้คำปรึกษำ แนะนำติดตำมผลประเมินผล
12
1,380
งำนรวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำ
12
1,380
งำนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
15
1,380
งำนเกี่ยวกับกำรกีฬำ
3
1,380

ค่ำเฉลี่ย
หมำยเหตุ
(ชม.)
0.011
0.011
0.011
0.011
0.004
0.007
0.009
0.036
0.022

ค่ำเฉลี่ย
หมำยเหตุ
(ชม.)
0.004
0.007
0.009
0.009
0.011
0.002

๒๑
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง
สานักปลัด
นักบริหำรงำนท้องถิ่น
(ปลัด อบต.)
ระดับ กลำง

อัตรำ
( เดิม )
1

แบบวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี
ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี
อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม / ลด
2558 2559 2560
ในฐำนะปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทำหน้ำ ที่
พิจำรณำทำควำมเห็น สรุปรำยงำนเสนอแนะ
และดำเนินงำนตำมกฎหมำยและระเบียบคำสั่งที่
ต้องใช้ควำมชำนำญเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น กำรอนุญำต
กำรอนุมัติ กำรดูแลผลประโยชน์ของ อบต. กำร
ประกอบกำรค้ำซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออำจเป็น
อันตรำยแก่สุขภำพ และหน้ำที่อื่นตำม พ.ร.บ.
สำธำรณสุข กำรรักษำควำมสงบเรียบ ร้อยของ
ประชำชน จัดให้มีและบำรุงทำงบกและทำงน้ำ
รักษำควำมสะอำดของถนนหรือทำงเดินและที่
สำธำรณะ รวมทั้งกำรกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในกำรดับเพลิงให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำ
อบรม จัดให้มีน้ำสะอำด หรือกำรประปำ จัดให้มี
โรงฆ่ำสัตว์จัดให้มีสุสำนฌำปนสถำน บำรุงและ
ส่งเสริมกำรทำมำหำกินของรำษฎร จัดให้มีและ
บำรุงสถำนที่ทำกำรพิทักษ์รักษำคนเจ็บไข้ จัดให้
มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น จัด
ให้มีและบำรุงทำงระบำยน้ำ เทศพำณิชย์ จัดให้มี
และบำรุงส้วมสำธำรณะ จัดให้มีและบำรุง

๑. รำยงำนเสนอแนะและดำเนินงำนตำม
กฎหมำยและระเบียบคำสั่งที่ต้องใช้ควำมชำนำญ
จำนวน 48 เรื่อง
๒. อนุมัติ กำรประกอบกำรกิจกำรที่เป็นอันตรำย
แก่สุขภำพ
จำนวน 15 เรื่อง
๓. จัดให้มีและบำรุงทำงบกและทำงน้ำ
จำนวน 10 ครั้ง
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
จำนวน 12 ครั้ง
๕. จัดให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำง
จำนวน 36 เรื่อง
๖. อนุมัติจ้ำงลูกจ้ำงและคนงำน
จำนวน 13 รำย
๗. ตรวจฏีกำ ลงนำมถอนเงิน
จำนวน 400 เรื่อง
๘. ปฏิบัติงำนรำชกำรอื่น ๆ
จำนวน 200 เรื่อง

-

-

-

รวม

1

สงเครำะห์มำรดำและเด็ก จัดให้มีและบำรุง
โรงพยำบำล จัดให้มีกำรสำธำรณูปกำร จัดให้มี
กำรจัดทำกิจกำรซึ่งจำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข
จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอำชีวศึกษำ จัดให้มีและ
บำรุงสถำนที่สำหรับกำรกีฬำและพลศึกษำ จัดให้
มีและบำรุงสวนสำธำรณะ สวนสัตว์ และสถำนที่
พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และ
รักษำควำมเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจกำรอย่ำงอื่น
ซึ่งจำเป็นเพื่อกำรสำธำรณสุข และหน้ำที่อื่น ๆ
ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหำดไทย หรือกฎหมำย
บัญญัติให้เป็นหน้ำที่ขององค์กำร บริหำรส่วน
ตำบล เช่น กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วน กำรจัดกำรให้ควำมสะดวก และรักษำควำม
สงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้งของแต่ละหน่วย
เลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่ กำรจัดกำรให้ควำมสะดวก
และรักษำควำมสงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้ง กำร
ขออนุมัติจ้ำง
ลูกจ้ำง และคนงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
กำรขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้ำงคนงำน
และพนักงำนส่วนตำบลประจำปี กำรขออนุมัติใช้
จ่ำยเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็น
กรรมกำรสอบแข่งขันบุคคลเข้ำบรรจุ
เข้ำบรรจุเป็นพนักงำนส่วนตำบลที่ ก.อบต.
จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวนพนักงำน
ส่วนตำบลผู้ถูกกล่ำวหำกระทำผิดวินัย เป็น
เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับ

กำรศึกษำ เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุมโรค
ระบำดสัตว์ เป็นกรรมกำรควบคุมรักษำทรัพย์สิน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็นผู้เก็บ
รักษำเอกสำรสำคัญขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงินทั่วไปของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตรวจฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
ลงนำมถอนเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำร
ออมสิน คลังจังหวัด เป็นกรรมกำรรักษำเงินของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็นพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ประเมินภำษีโรงเรือน เป็น พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ประเมินภำษีบำรุงท้องที่ เป็นพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ประเมินภำษีป้ำย เป็นพนัก งำน
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรฆ่ำและออกใบอำชญำบัตร
กำรฆ่ำและกำรจำหน่ำยเนื้อสัตว์ เป็นเจ้ำ หน้ำที่
ดับเพลิง เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เป็นเจ้ำ หน้ำที่
จัดทำรำยงำนประจำปี เป็นกรรมกำรตรวจรับ
วัสดุและกรรมกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง เป็น
กรรมกำรตรวจสภำพอำคำร เป็นกรรมกำร
ควบคุมกำรรับส่งเงิน เป็นกรรมกำรอำนวย
กำรศึกษำ เป็นกรรมกำรประชำสัมพันธ์ เป็น
กรรมกำรจัดงำนประจำปี อันเป็นประเพณี
ท้องถิ่น หรืองำนรำชพิธี งำนรัฐพิธี เป็นกรรมกำร
ช่วยเหลือและบรรเทำทุกข์ประชำชนในท้องถิ่น
ในกรณีเกิดภัยธรรมชำติและสำธำรณภัยต่ำง ๆ
เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำแนะนำปรึกษำในกำร
ปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ตอบ
ปัญหำชี้แจงต่ำง ๆ เกี่ยว กับงำนในหน้ำที่ เข้ำ
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับ

แต่งตั้ง เข้ำร่วมประชุมในกำรกำหนดนโยบำย
และแผนงำนของส่วนรำชกำรที่สังกัดและปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน
นอกจำกปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วยังทำ
หน้ำที่กำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำนพิจำรณำ
วำงอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่และงบประมำณของงำน
ที่รับผิดชอบ ติดต่อประสำนงำนวำงแผน
มอบหมำยงำน วินิจฉัยสั่งกำร ควบคุมตรวจสอบ
ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตำม
ประเมินผลและแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำร
ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบด้วย

๒๕
ส่วนรำชกำร /
ตำแหน่ง
สานักปลัด
นักบริหำรงำนทั่วไป
( หัวหน้ำสำนักปลัด )
ระดับต้น

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

1

พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำน
เสนอแนะ และดำเนินกำรปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมชำนำญ
พิเศษเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปหรืองำนเลขำนุกำร โดย
ควบคุมตรวจสอบกำรจัดกำรงำนตำง ๆ หลำยด้ำน เช่น
งำนธุรกำร งำนบุคคล งำนนิติกำร งำนประชำสัมพันธ
งำนทะเบียนงำนนโยบำยและแผน งำนควบคุมและสงเสริม
กำรทองเที่ยว งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย งำนจัดระบบ
งำน งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์และแจกจ่
ำยเอกสำร งำนระเบียบและสัญญำ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ
งำนแปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำร
ประชุม งำนบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งำนทำรำยงำนกำร
ประชุมและรำยงำนอื่น ๆ งำนติดตอกับหนวยงำนและ
บุคคลตำงๆ งำนติดตำมผลงำน เปนตน ตอบปญหำและ
ชี้แจงเรื่องตำงๆ เกี่ยวกับงำนในหนำ ที่ เขำรวมประชุม
คณะกรรมกำรตำง ๆ ตำมที่ไดรับแตงตั้งเขำรวมประชุมใน
กำรกำหนดนโยบำยและแผนงำนของส่วนรำชกำรที่สังกัด

1.ทำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ
ข้อรำชกำรทั่วไป จำนวน 30 เรื่อง
2. ดำเนินกำรปฏิบัติงำนที่ตองใชควำม
ชำนำญพิเศษเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป
หรืองำนเลขำนุกำร จำนวน 45 เรื่อง
3. งำนติดตอหนวยงำนและบุคคลตำงๆ
งำนติดตำมผลงำน จำนวน 40 เรื่อง
4. งำนนโยบำยและแผน จำนวน 15
เรื่อง
5. แกปญหำขอขัดของในกำรปฏิบัติงำน
ในหนวยงำนที่รับผิดชอบ จำนวน 45
เรื่อง
6. งำนรำชกำรที่มิไดกำหนดใหเปนหนำที่
ของกองหรือสวนรำชกำรใดในองคกำร
บริหำรสวนตำบลโดยเฉพำะ จำนวน
40 เรื่อง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

1

ในฐำนะหัวหน้ำ หนวยงำนทำหนำที่กำหนดนโยบำยกำร
ปฏิบัติงำน พิจำรณำวำงอัตรำกำลังเจำหนำที่และงบประมำณ
ของหนวยงำนที่รับผิดชอบติดตอประสำนงำน วำงแผน
มอบหมำยงำน วินิจฉัย สั่งกำร ควบคุม ตรวจสอบ ให
คำปรึกษำแนะนำปรับปรุงแกไข ติดตำมประเมินผล และ
แกปญหำขอขัดของในกำรปฏิบัติงำนในหนวยงำนที่รับผิด
ชอบดวยและปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งงำนรำชกำร
ที่มิไดกำหนดใหเปนหนำที่ของกองหรือสวนรำชกำรใดในองค
กำรบริหำรสวนตำบลโดยเฉพำะ

๒๗
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง
สานักปลัด
นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน ปก./ชก.

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

1

ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกมำกเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์
นโยบำยและแผน โดยปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น ศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำ
เสนอแนะ เพื่อประกอบกำรกำหนดนโยบำยจัดทำ
แผนโครงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนและโครงกำรต่ำงๆ ซึ่งอำจเป็นนโยบำยแผนงำน
และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำร
บริหำร หรือควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อำจเป็น
นโยบำย แผนงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและ
โครงกำรระดับชำติแล้วแต่กรณี ให้คำปรึกษำแนะนำ
ในทำงปฏิบัติแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ตอบ
ปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐำนะหัวหน้ำ
หน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้น
บ้ำงแล้ว ยังทำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนวำงแผน
มอบหมำยงำน ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษำ
แนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตำมประเมินผลและ
แก้ปัญหำ ขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่
รับผิด ชอบด้วยในฐำนะผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยงำนทำ
หน้ำที่ช่วยหัวหน้ำหน่วยงำนปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

๑. จัดทำแผนพัฒนำสำมปี
จำนวน 1 ครั้ง
๒. จัดทำแผนชุมชน จำนวน 1 ครั้ง
๓. จัดทำรำยงำนติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ จำนวน 1 ครัง้
๔ จัดทำแผนกำรดำเนินงำน จำนวน 1
ครั้ง
๕ จัดทำกำรประชุมประชำคม จำนวน
11 ครั้ง
๖ จัดทำกิจกรรมอบรม / ศึกษำดูงำน
จำนวน 2 ครั้ง
๗ ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่น ๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย จำนวน 36 ครั้ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

1

๒๘
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง
สานักปลัด
นักพัฒนำชุมชน
ปก./ชก.

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

1

ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกมำกเกี่ยวกับงำนพัฒนำ
ชุมชน โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
หลำยอย่ำงเช่น สำรวจข้อมูเบื้องต้นในเขตพัฒนำ
ชุมชนเพื่อจัดทำแผนงำนดำเนินกำรและสนับสนุน
ให้มีกำรรวม กลุ่มของประชำชนประเภทต่ำง ๆ
แสวงหำผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษำ
กลุ่มในกำรพัฒนำชุมชน ดูแลส่งเสริมประชำชนให้
มีควำมสนใจ ควำมเข้ำใจ และควำมคิดริเริ่มในกำร
พัฒนำชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงำนพัฒนำ
กับประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด ให้คำแนะนำ
และฝึกอบรมประชำชนในท้องถิ่นตำมวิธีกำรและ
หลักกำรพัฒนำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
รำยได้ต่อครอบครัวในด้ำนกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมในครัวเรือน อำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนในท้องถิ่นทุกด้ำนติดตำม
ผลงำนและจัดทำรำยงำนต่ำงๆเป็นต้น ให้
คำปรึกษำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

๑. สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่ม / จัด
กิจกรรมของกลุ่มอำชีพ-กลุ่มองค์กร
จำนวน 8 เรื่อง
๒. ดำเนินกำรด้ำนเงินสงเครำะห์เพื่อกำร
ยังชีพจำนวน 1,500 รำย
๓. อำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน
กับหน่วยงำนอื่น ๆ ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชน จำนวน 20 เรือ่ ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

1

ส่วนรำชกำร
/ ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

สานักปลัด
นักทรัพยำกรบุคคล
ปก./ชก.

1

ปฏิบัติงำนที่ยำกพอสมควรเกี่ยวกับงำนบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลโดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำง เช่น ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสอบ ดำเนินกำร
ออกคำสั่งเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวกับงำน
บุคคล ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
รวบรวม ศึกษำวิเครำะห์ปัญหำในกำรสรรหำและพัฒนำ
บุคคล รวบรวมรำยละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในกำร
ดำเนินกำรเรื่องกำรขออนุมัติเกี่ยวกับงำนบุคคลให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดำเนินกำรเรื่องกำร
ขอรับบำเหน็จบำนำญและเงินทดแทน จัดทำ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ำยเงินเดือนของพนักงำนส่วน
ตำบล ให้คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.ดำเนินกำรประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงำนส่วนตำบล จำนวน ๒ ครั้ง
๒.ดำเนินกำรประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงำนจ้ำง
จำนวน ๑ ครั้ง
๓.จัดทำคำสั่งงำนบุคคล จำนวน ๒๐ ครั้ง
๔.ดำเนินงำนเกี่ยวกับบริหำรงำนบุคคล
จำนวน ๒๐ ครั้ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

๒๙
รวม

1

๓๐
ส่วนรำชกำร
/ ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

สานักปลัด
นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปก./ชก.

1

เป็นเจ้ำหน้ำที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงำนที่ยำกพอสมควรเกี่ยวกับ
กำรบริห ำรงำนทั่ว ไปโดย ควบคุม กำรจัด กำรงำนต่ ำงๆ
หลำยด้ำน เช่น งำนธุรกำร งำนบุคคล งำนจัดระบบงำน
งำนกำรเงิ น และบั ญ ชี งำนพั ส ดุ งำนจั ด พิ ม พ์ และ
แจกจ่ ำ ยเอกสำร งำนระเบี ย บแบบแผน งำนรวบรวม
ข้อมูล สถิติ งำนสัญญำเป็นต้น หรือปฏิบัติงำนเลขำนุกำร
ที่ย ำกพอสมควร เช่น ร่ำง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสำร
เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำรประชุม บันทึกเรื่อง
เสนอที่ ป ระชุ ม จดบั น ทึ ก และเรี ย บเรี ย งรำยงำนกำร
ประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำนอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับ
หน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ ติดตำม
ผลกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติตำม
คำสั่ งหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

๑.งำนกิจกำรสภำ จำนวน ๘ ครั้ง
๒.งำนโต้ตอบเรื่อง จำนวน ๔๐ เรื่อง
๓.งำนร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน ๔๐ ครั้ง
๔. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย จำนวน 3๐ ครั้ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

1

๓๑
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง
สานักปลัด
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปง./ชง.

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

1

ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับงำนธุรกำรและงำนสำร
บรรณธรรมดำที่ไม่ยำก ภำยใต้กำรกำ กับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด หรือตำมคำ สั่ง หรือแบบ หรือแนวทำง
ปฏิบัติที่มีอยู่อย่ำงแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่ง
หนังสือ เอกสำร ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เก็บและ
ค้นหำหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่ำงหนังสือ
โต้ตอบง่ำยๆ ตรวจทำนควำมถูกต้องของตัวเลขและ
ตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนำ หนังสือเอกสำร
ตรวจเอกสำรหลักฐำนและคัดลอกลงรำยกำรต่ำงๆ
ช่วยจัดหำ ดูแลรักษำและเบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์ ช่วย
รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำ บันทึก ย่อ
เรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริกำรในเรื่องสถำนที่
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำ นวยควำมสะดวก และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2557
๑. ลงทะเบียนหนังสือรับ
จำนวน 1,400 เรื่อง
๒. ลงทะเบียนหนังสือส่ง
จำนวน 800 เรื่อง
๓. ร่ำงจัดทำหนังสือรำชกำร
จำนวน 300 เรื่อง
๔. จัดทำรำยงำนกำรประชุม
จำนวน 36 เรื่อง
๕. คัดลอกรำยกำรต่ำง ๆ
จำนวน 80 เรื่อง

-

-

-

รวม

1

๓๒
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง
สานักปลัด
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

1

ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับงำนธุรกำรและงำนสำร
บรรณธรรมดำที่ไม่ยำก ภำยใต้กำรกำ กับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด หรือตำมคำ สั่ง หรือแบบ หรือแนวทำง
ปฏิบัติที่มีอยู่อย่ำงแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่ง
หนังสือ เอกสำร ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เก็บและ
ค้นหำหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่ำงหนังสือ
โต้ตอบง่ำยๆ ตรวจทำนควำมถูกต้องของตัวเลขและ
ตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนำ หนังสือเอกสำร
ตรวจเอกสำรหลักฐำนและคัดลอกลงรำยกำรต่ำงๆ
ช่วยจัดหำ ดูแลรักษำและเบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์ ช่วย
รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำ บันทึก ย่อ
เรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริกำรในเรื่องสถำนที่
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำ นวยควำมสะดวก และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2557
๑. ลงทะเบียนหนังสือรับ
จำนวน 1,400 เรื่อง
๒. ลงทะเบียนหนังสือส่ง
จำนวน 800 เรื่อง
๓. ร่ำงจัดทำหนังสือรำชกำร
จำนวน 300 เรื่อง
๔. จัดทำรำยงำนกำรประชุม
จำนวน 36 เรื่อง
๕. คัดลอกรำยกำรต่ำง ๆ
จำนวน 80 เรื่อง

-

-

-

รวม

1

๓๓
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง
สานักปลัด
นักกำรภำรโรง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

1

เปิด – ปิด สำนักงำน ทำควำมสะอำดบริเวณ
อำคำรสถำนที่ และทรัพย์สินของทำงรำชกำร
เดินหนังสือรำชกำรในสำนักงำนและนอกสถำนที่
หรืองำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงำนตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

1. เปิด – ปิด สำนักงำน
จำนวน 365 ครั้ง
2. ทำควำมสะอำดบริเวณอำคำรสถำนที่
และทรัพย์สินของทำงรำชกำร
จำนวน 365 ครั้ง
3. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย จำนวน 200 ครั้ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

1

๓๔
ส่วนรำชกำร
/ ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

สานักปลัด
พนักงำนขับรถ

1

ขับรถยนต์ บำรุงรักษำทำควำมสะอำดรถยนต์และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในกำรใช้รถยนต์ดังกล่ำว และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

๑.ขับรถ,ดูแล บำรุงรักษำสภำพรถ ให้อยู่ในสภำพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งำน จำนวน ๓๖๕ ครัง้

๒. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
จำนวน 200 ครั้ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

1

๓๕
ส่วนรำชกำร
/ ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

สานักปลัด
พนักงำนขับรถ
(ประจำรถขยะ)

1

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยตำมอำคำร บ้ำนเรือน ๑.ขับรถ,ดูแล บำรุงรักษำสภำพรถ ให้อยู่ในสภำพ
และที่รองรับขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยไปทำลำยยัง สมบูรณ์พร้อมใช้งำน จำนวน ๓๖๕ ครั้ง
๒. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ที่ทำลำยและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 200 ครั้ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

1

๓๖
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

สานักปลัด
คนงำนทั่วไป

๒

ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไปและปฏิบัติงำน 1. ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไป
ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
จำนวน 200 เรื่อง
๒. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
จำนวน 200 ครั้ง

-

-

-

๒

๓๗
ส่วนรำชกำร
/ ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

สานักปลัด
แม่บ้ำน

1

ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไป ทำหน้ำที่จัดเตรียม
อำหำรให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอนยำว ทำควำม
สะอำดดูแลรักษำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงำน
ดังกล่ำวรวมทั้งอุปกรณ์ภำยในสำนักงำน หรือปฏิบัติงำน
อื่นใดที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของทำง
รำชกำร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

๑.ทำควำมสะอำดอำคำรสำนักงำน จำนวน
๓๖๕ ครั้ง
๒.ทำควำมสะอำดดูแลรักษำอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ของศพด.รวมทั้งอุปกรณ์ภำยใน
สำนักงำน จำนวน ๓๖๕ ครั้ง
3. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
จำนวน 200 ครั้ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

1

๓๘
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

1

พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอ
แนะ และดำเนินกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนกำร
คลังที่ต้องใช้ควำมชำนำญ โดยตรวจสอบกำร
จัดงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนกำรคลังหลำยด้ำน
เช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำน
กำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนธุรกำร
งำนจัดกำรเงินกู้ งำนจัดระบบงำน งำนบุคคล
งำนตรวจสอบรับรองควำมถูกต้องเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำย งำนรับรองสิทธิกำรเบิก เงิน
งบประมำณ กำรควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยว กับ
กำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและ
หลักฐำนแทนตัวเงิน พิจำรณำตรวจสอบ
รำยงำนกำรเงินต่ำง ๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำน
สรุปเหตุผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ พิจำรณำ
วินิจฉัยผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะต้องวำงแผน
งำนด้ำนต่ำง ๆ ให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ที่สังกัด หน่วยงำนกำรคลังปฏิบัติ งำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนควบคุมกำรตรวจสอบ
และประเมินผล ทำรำยงำน
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข ศึกษำวิเครำะห์
เกี่ยวกับรำยได้รำยจ่ำยจริงเพื่อประกอบกำร

1. ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ
และดำเนินกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนกำรคลังที่
ต้องใช้ควำมชำนำญ
จำนวน 48 เรื่อง
2. ตรวจสอบรับรองควำมถูกต้องเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำย จำนวน 400 เรื่อง
3. พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินต่ำง ๆ
จำนวน 48 เรื่อง
4. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ กำร
จัดซื้อ กำรจ้ำง จำนวน 150 เรื่อง
5. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่น
จำนวน 36 เรื่อง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

กองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(นักบริหำรงำนคลัง)
ระดับต้น

-

-

-

1

พิจำรณำวิเครำะห์กำรประมำณกำรรำยรับ
รำยจ่ำย กำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำนเพื่อให้
เกิดกำรประหยัดและคล่องตัวในกำรปฏิบัติ
งำนโดยทั่วไปของอบต. สืบหำแหล่งที่มำของ
รำยได้ ดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำ
ธรรมเนียมต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง ตรวจสอบกำร
รำยงำนกำรเงินและบัญชีต่ำง ๆ ตรวจสอบกำร
เบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อ กำรจ้ำง ร่วม
เป็นกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบ หมำย
เช่น เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรม กำร
ตรวจกำรจ้ำง เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
เสนอข้อมูลทำงด้ำนกำรคลังเพื่อพิจำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น
ฝึกอบรมและให้คำปรึกษำแนะนำ ตอบปัญหำ
และชี้แจงเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับ
แต่งตั้ง เข้ำร่วมประชุมในกำรกำหนดนโยบำย
และแผนงำนของหน่วยงำนที่สังกัดและปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้องในฐำนะหัว หน้ำหน่วยงำน
นอกจำกอำจปฏิบัติงำนดังกล่ำวข้ำงต้นบ้ำงแล้ว
ยังทำหน้ำที่กำหนด
นโยบำยกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำร่ำงตรำกำลัง
เจ้ำหน้ำที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ติดต่อ ประสำนงำน วำงแผน มอบ
หมำยงำน วินิจฉัย สั่งกำร ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตำม
ประเมินผล และแก้ปัญหำขัดข้องในกำร
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้วย

๔๐
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง
กองคลัง
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปก./ชก.

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

1

ปฏิบัติงำนที่ยำกพอสมควรหรือมีควำมรับผิด ชอบ
ไม่สูงนักเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีโดยปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น
ตรวจสอบหลักฐำนและใบสำคัญกำรเบิกจ่ำยเงิน
จัดทำบัญชีทั่วไปของรำชกำร เช่น ทำบัญชีเงินสด
บัญชีเงินฝำกธนำคำรบัญชีแยกประเภทเป็นต้น
ช่วยพิจำรณำตั้งงบประมำณหมวดที่ไม่มีปัญหำ เช่น
ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำล่วงเวลำ ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ เป็นต้น
ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ตรวจทำนกำร
ตั้งฎีกำเบิกจ่ำย ทำหนังสือโต้ ตอบเกี่ยวกับ กำร
เงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณ จัดสรรเงินงบประ
มำณรำยจ่ำยตำมยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตรวจสอบ
งบเดือนทำรำยงำนกำรเงิน ให้คำปรึกษำแนะนำใน
กำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำ หน้ำที่ระดับรองลงมำ ติดต่อ
ประสำนงำนและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ปฏิบัติงำนที่ยำกพอสมควรเกี่ยวกับงำน
กำรเงินและบัญชี
จำนวน 100 เรื่อง
2. ทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝำกธนำคำร
บัญชี
จำนวน 100 เรื่อง
3. ตรวจทำนกำรตั้งฎีกำเบิกจ่ำย
จำนวน 100 เรื่อง
4. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่น
จำนวน 36 เรื่อง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

1

๔๑
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

1

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประกำศ สำรวจ รับแบบ
แสดงรำยกำร คำร้อง คำขอ หรือเอกสำร หลักฐำน
ต่ำง ๆ ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนใน
ขั้นต้น ช่วยรับและนำส่งเงิน ออกหลักฐำน ลงบัญชี
ทะเบียนต่ำง ๆ
และติดตำมทวงถำมเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษีอำกร
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำปรับ รำยได้ จำก
ทรัพย์สินและรำยได้อื่น ๆ เช่น ภำษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภำษีบำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตควบคุมกิจกำรค้ำ ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตควบคุมแผงลอย ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ควบคุมกำรแต่งผม ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต กำร
ทำน้ำแข็งเพื่อกำรค้ำ ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตั้ง
ตลำดเอกชน ค่ำธรรมเนียมตรวจรักษำโรค
ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่ำธรรมเนียมขนสิ่ง
ปฏิกูล ค่ำธรรมเนียมควบคุมกำรก่อ สร้ำงอำคำร
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตอื่น ๆ ตำมข้อบังคับตำบล
ค่ำปรับผู้ละเมิดกฎหมำยและข้อบังคับตำบล ค่ำ
อำกรฆ่ำสัตว์ ค่ำธรรม เนียมโรงฆ่ำสัตว์
ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ำรับจ้ำงฆ่ำสัตว์ ค่ำเช่ำ
อำคำรพำณิชย์ ค่ำเช่ำโรงมหรสพ ค่ำเช่ำตลำด ค่ำ
เช่ำแผงลอย ค่ำที่ วำงขำยของในที่สำธำรณะ

1. สำรวจโฉนดสำหรับชำระภำษีบำรุงท้องที่
จำนวน 1,400 เรื่อง
2. รับชำระภำษีบำรุงท้องที่
จำนวน 1,400 รำย
3. รับชำระภำษีป้ำย
จำนวน 20 รำย
4. รับชำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน
จำนวน 10 รำย
5. รับชำระค่ำธรรมเนียมกำรค้ำที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ
จำนวน 15 รำย
6. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่น
จำนวน 36 เรื่อง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

กองคลัง
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
ปก./ชก.

-

-

-

1

ดอกเบี้ยเงินฝำกกองทุนส่งเสริมกิจกำรองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล และเงินฝำกธนำคำร ค่ำจำหน่ำย
เวช ภัณฑ์ ค่ำจำหน่ำยคำร้องต่ำงๆ ค่ำธรรม เนียม
กำรโอนสิทธิกำรเช่ำ และค่ำชดเชยต่ำง ๆ เป็นต้น
กำรเก็บรักษำหรือค้นหำเอกสำรหลักฐำนและเรื่อง
อื่น ๆ ของผู้เสียภำษีอำกรหรือค่ำธรรมเนียม หรือ
รำยได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรำยงำน ลง
รหัสใบแสดงรำย กำรเสียภำษีและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

๔๓
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

1

ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหำ หรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้ง
อยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษำหลักฐำนและเอกสำรที่
เกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญเขียน
ใบเสร็จรับเงิน ทำใบปก และใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกำ
เบิกเงิน ช่วยนำเงินฝำกและเบิกเงินจำกธนำคำร ช่วย
ตรวจนับและรับจ่ำยเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วย
รวบรวมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณ และ
กำรขออนุมัติเบิกเงินงบประมำณ ช่วยทำบัญชีบำง
ประเภท บัญชีรับจ่ำยเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง /
ปี

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

กองคลัง
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและ
บัญชี ปง./ชง.

1. ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหำ
หรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้ง
จำนวน 400 เรื่อง
2. เก็บรักษำหลักฐำนและเอกสำร
เกี่ยวกับกำรเงินและบัญชี
จำนวน 400 เรื่อง
3. คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียน
ใบเสร็จ รับเงิน ทำใบเบิก และใบ
นำส่ง จำนวน 400 เรื่อง
4. ช่วยทำบัญชีบำงประเภท บัญชีรับ
จ่ำยเงิน จำนวน 100 เรือ่ ง

-

-

-

1

๔๔
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

-

ปฏิบัติงำนที่ยำกมำกหรือมีควำมรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับ
งำนพัสดุโดยปฏิบัติหนำที่อยำงใดอยำงหนึ่งหรือหลำย
อยำง เชน จัดหำ จัดซื้อ วำจำง ตรวจรับ เก็บรักษำ
จัดทำทะเบียนเบิกจำย ทำรำยงำนตรวจสอบและเก็บ
รักษำใบสำคัญหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ
ดำเนินกำรจัดซื้อและวำจำง ติดตอประสำนงำนกับบุคคล
และหนวยงำนที่เกี่ยวของชี้แจงรำยละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับงำนพัสดุ ศึกษำและเสนอควำมเห็นชอบ
เกี่ยวกับระเบียบงำนพัสดุตรวจรำงสัญญำซื้อสัญญำจำง
บันทึกและหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงำนพัสดุเปนตน ใหคำ
ปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนแกเจำหนำที่ระดับรอง
ลงมำ ตอบปญหำและชี้แจงเรื่องตำง ๆ เกี่ยวกับงำนใน
หนำที่ติดตอประสำนงำนและปฏิบัติหนำที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐำนะหัวหนำหนวยงำนนอกจำกอำจปฏิบัติหนำที่ดัง
กลำวขำงตนแลวยังทำหนำที่ติดตอประสำนงำนวำงแผน
มอบหมำยงำนควบคุมตรวจสอบใหคำปรึกษำแนะนำ
ปรับปรุงแกไขติดตำมประเมินผลและแกปญหำขัดของใน
กำรปฏิบัติงำนในหนวยงำนที่รับผิดชอบดวย

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
ปี
2558 2559 2560

รวม

กองคลัง
เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ปง./ชง.

1. ปฏิบัติงำนค่อนข้ำงยำกเกี่ยวกับงำน
พัสดุ จำนวน 50 เรื่อง
2. เก็บรักษำใบสำคัญหลักฐำนและ
เอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ
จำนวน 50 เรื่อง
3. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่น
จำนวน 36 เรื่อง

-

-

-

1

๔๕
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

กองคลัง
คนงำนทั่วไป

๑

ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไปและปฏิบัติงำน 1. ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไป
ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
จำนวน 200 เรื่อง
3. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
จำนวน 200 ครั้ง

-

-

-

๑

๔๖
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง /
ปี

1

ควบคุมงำนและปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรควบคุมงำนช่ำง
งำนโยธำ กำรวำงโครงกำรสำรวจ วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อใช้
ในกำรออกแบบ วำงผังหลัก ออกแบบสถำปัตยกรรม
ครุภัณฑ์ และออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมต่ำงๆ ตลอดจน
ควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมบำรุงรักษำและติดตำม
ผลงำนวิจัยงำนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุม
กำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง กำรประมำณรำคำ
จัดพิมพ์ รูปแบบรำยกำรต่ำงๆ ดำเนินกำรประกวดรำคำ
ทำสัญญำจ้ำง ควบคุมกำรก่อสร้ำง และตรวจรับงำนงวด
เพื่อเบิกจ่ำยเงิน พิจำรณำข้อขัดแย้งต่ำงๆ ในด้ำนงำนก่อ
แบบและงำนก่อสร้ำง ให้บริกำรตรวจสอบแบบรูปรำยกำร
และรำยกำร เป็นที่ปรึกษำในงำนออกแบบและก่อสร้ำง
เพื่อให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องเหมำะสมกับภำวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อแสร้ำงต่ำงๆ ของ
เอกชนที่ขอรับอนุญำตปลูกสร้ำง ตรวจทำงแบบก่อสร้ำง
ด้ำนช่ำงโยธำและอำคำร ควบคุมตรวจสอบงำนโยธำ เช่น
สะพำน ถนน ท่อระบำยน้ำ ทำงเท้ำ คลอง อำคำร
และสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ สวนสำธำรณะ สำรวจข้อมูลจรำจร
สำรวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้ำ
สวนสำธำรณะ ควบคุมกำรใช้บำรุงรักษำเครื่องจักร
ยำนพำหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงำนให้ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำรงำน รวบรวมข้อมูลและสถิติ งำนสัญญำ

1. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับควบคุมงำนช่ำง
งำนโยธำ
จำนวน 25 โครงกำร
2. สำรวจวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
ออกแบบ
จำนวน 200 โครงกำร
3. ควบคุมกำรเขียนแบบรูปรำยกำร
ก่อสร้ำง กำรประมำณรำคำ
จำนวน 200 โครงกำร
4. ตรวจสอบ / ซ่อมแซม ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ
จำนวน 12 รำยกำร
5. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่นๆ
จำนวน 36 เรื่อง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

กองช่าง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง)
ระดับต้น

-

-

-

1

งำนจัดตกแต่งสถำนที่ ในงำนพิธีท้องถิ่น งำนพระรำชพิธี
งำนรัฐพิธี เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมกำร
ควบคุมกำรก่อสร้ำง เป็นนำยตรวจ ป้องกันอัคคีภัย เป็น
นำยตรวจเวรยำมสำนักงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่อง
ต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้ง เข้ำร่วมประชุม
ในกำรกำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำวำง
อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน
วินิจฉัยสั่งกำร ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำ แนะนำ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล และแก้ปัญหำขัดข้อง
ในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

๔๘
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง
กองช่าง
นำยช่ำงโยธำ ปง./ชง.

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง /
ปี

๑

ปฏิบัติงำนที่ยำกพอสมควรหรือมีควำมรับผิดชอบไม่สูงนัก
เกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำง เช่น กำรออกแบบ กำรควบคุมกำรก่อ
สร้ำงและบำรุงรักษำด้ำนช่ำงโยธำ กำรวำงโครงกำร
ก่อสร้ำงในงำนด้ำนช่ำงโยธำ กำรให้คำปรึกษำแนะนำ
หรือ ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ เช่น ทำงสะพำน
ท่อระบำยน้ำ ช่องน้ำ อำคำร อุโมงค์ เขื่อน ชลประทำน
ประปำ ท่ำเทียบเรือ สนำมบิน และสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ เป็น
ต้น ปฏิบัติงำนสำรวจต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ เช่น
สำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหำ
คุณสมบัติของดินสำรวจข้อมูล กำรจรำจร สำรวจทำงอุทก
วิทยำ สำรวจทำงอุตุนิยมวิทยำ ตรวจทำนแบบ คำนวณ
แบบด้ำนช่ำงโยธำ ซ่อม สร้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในกำรสำรวจและทดลองทุกชนิดให้
ได้มำตรฐำน ควบคุมกำรใช้กำรบำรุงรักษำเครื่องจักร
ยำนพำหนะเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงำน ให้ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำรเป็นต้น ให้คำปรึกษำแนะนำในกำร
ปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ติดต่อ
ประสำนงำนและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. กำรออกแบบ กำรควบคุมกำร
ก่อสร้ำงและบำรุงรักษำ ด้ำนช่ำงโยธำ
จำนวน 25 เรื่อง
2. คำปรึกษำแนะนำหรือ ตรวจสอบที่
เกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ
จำนวน 25 เรื่อง
3. ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงำนช่ำงโยธำ
จำนวน 25 เรื่อง
4. ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอื่น ๆ
จำนวน 36 เรื่อง

อัตรำกำลังทีต่ ้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560
-

-

-

รวม

๑

๔๙
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

1

ปฏิบัติงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณธรรมดำ ซึ่งมี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรรับ – ส่ง ลงทะเบียน
หนังสือ เก็บและค้นหำหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่ำง
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนำ พิมพ์
ตรวจทำนหนังสือ ดูแลรักษำและเบิกจ่ำย พัสดุ
ครุภัณฑ์ ดูแลรักษำจัดเตรียมและให้บริกำรเรื่อง
สถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

กองช่าง
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร

1. ลงทะเบียนหนังสือรับ
จำนวน 1,400 เรื่อง
2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง
จำนวน 800 เรื่อง
3. ร่ำง – จัดทำหนังสือรำชกำร
จำนวน 300 เรื่อง
4. จัดทำรำยงำนกำรประชุม
จำนวน 36 เรื่อง
5. คัดลอกรำยกำรต่ำงๆ
จำนวน 80 เรื่อง

-๑

-

-

-

๕๐

ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

๑

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรผลิตน้ำประปำ จัดน้ำสะอำด
บริกำรประชำชน บริกำรผู้ใช้น้ำประปำ เตรียม
น้ำประปำสำรองไว้เพื่อกำรดับเพลิง และปฏิบัติ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรจดเลขมำตรวัดน้ำและคำนวณ
ปริมำตรน้ำจำกมำตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำและปฏิบัติงำน
อื่นที่เกี่ยวกับข้องหรือตำมที่ผู้บังคับ-บัญชำ
มอบหมำย

1. เปิด – ปิดน้ำ
จำนวน 365 ครั้ง
2. ดูแล บำรุงรักษำควำมสะอำดของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่ำงๆ ตำมแผนกำรซ่อม
บำรุง และบริเวณสถำนที่สิ่งแวดล้อมภำยใน
บริเวณ เพื่อให้มีควำมสะอำด ปลอดภัย
จำนวน 365 ครั้ง
3. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
จำนวน 200 ครั้ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

กองช่าง
พนักงำนผลิตน้ำประปำ

-

-

-

๑

๕๑
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

๑

ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับงำนช่ำงไฟฟ้ำที่ไม่ยำก
ภำยใต้กำรกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตำมคำสั่ง
หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่อย่ำงชัดเจนหรือ
รำยละเอียดและปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย

1. ซ่อีไฟ ประกอบ แก้ไข ติดตั้งและ
บารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องีือ
เครื่องหช้ไฟฟ้าของสานักงาน,ศพด.และไฟฟ้ำ
สำธำรณะ จำนวน ๖๐ ครั้ง
3. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
จำนวน 200 ครั้ง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

กองช่าง
ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ

-

-

-

๑

๕๒

ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

กองช่าง
คนงำนทั่วไป

๑

ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไปและปฏิบัติงำน
ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

1. ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไป
จำนวน 200 เรื่อง
3. ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
จำนวน 200 ครั้ง

-

-

-

๑

๕๓
ส่วนรำชกำร /
ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1

กำหนดจุดมุงหมำยกำรทำงำน ติดตอประสำนงำน กำร
พิจำรณำวำงแผนอัตรกำลังเจำหนำที่และงบประมำณดำน
กำรศึกษำ กำรวำงแผนงำน มอบหมำยงำน วินิจฉัยสั่ง
กำร ควบคุมงำน ตรวจสอบ ใหคำปรึกษำ แนะนำ
ติดตำมผลประเมินผล และแกไขปญหำตำง ๆ ในกำร
ปฏิบัติงำนของฝำยกำรศึกษำทองถิ่น ปฏิบัติงำนที่คอน
ขำงยำกมำกเกี่ยวกับงำนศึกษำทองถิ่นงำนสังคมสงเครำะห
งำนสันทนำกำร กำรพลศึกษำ ลูกเสือและยุวกำชำด
โดยปฏิบัติหนำที่อยำงใดอยำงหนึ่ง หรือหลำยอยำง เชน
งำนวำงแผนกำรศึกษำ รวบรวมสถิติขอมูลทำงกำรศึกษำ
งำนนิเทศกำรศึกษำ งำนตรวจโรงเรียน งำนประเมินผล
งำนเผยแพรกำรศึกษำ งำนปรับปรุงโรงเรียน งำนขยำย
กำรศึกษำภำคบังคับ งำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมหลักสูตร
งำนบริหำรงำนบุคคล กำรจัดทำงบประมำณและ
ดำเนินกำรตำมงบประมำณ งำนสงเครำะหผูมีปญหำทำง
สังคม งำนกีฬำประชำชน งำนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น รวมถึงกำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติ
งำนใหเปนไปตำมกฎหมำย ใหคำปรึกษำแนะนำในกำร
ปฏิบัติงำนแกเจำหนำที่ระดับรองลงมำ กำรประสำนงำน
กับสถำนศึกษำและหนวยงำนอื่นๆและปฏิบัติหนำที่ที่
เกี่ยวของ

1. กำรวำงแผนงำนกำรศึกษำ จำนวน 6
เรื่อง
2. ปฏิบัติงำนที่คอนขำงยำกมำกเกี่ยวกับงำน
ศึกษำทองถิ่น จำนวน 10 เรื่อง
3. ใหคำปรึกษำ แนะนำติดตำมผล
ประเมินผล จำนวน 12 เรื่อง
4. รวบรวมสถิติขอมูลทำงกำรศึกษำ จำนวน
12 เรื่อง
5. งำนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
จำนวน 15 เรื่อง

ผู้อำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ
(นักบริหำรงำน
กำรศึกษำ)
ระดับต้น

อัตรำกำลังทีต่ ้องกำรเพิ่ม / ลด รวม
2558 2559 2560
-

-

-

1

๕๔
ส่วนรำชกำร /
ตำแหน่ง

อัตรำ
(เดิม)

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

1

เป็นเจ้ำหน้ำที่ชั้นต้นในกำรศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรแนะ
แนวกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรส่งเสริมกำรศึกษำ โดย
กำรใช้เทคโนโลยี่ทำงกำรศึกษำ ซึ่งได้แก่กำรรวบรมข้อมูล
เกี่ยวกับควำมต้องกำรกำลังคน หลักสูตรแบบเรียน ควำม
รู้พื้นฐำนเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์พื้นฐำน ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนควำมต้องกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำ จัด
ประชุมอบรมและสัมมนำเกี่ยวกับกำรแนะนำกำรศึกษำ
และอำชีพ เผยแพร่กำรศึกษำ เช่น ออกรำยกำรวิทยุ
โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม จัดทำวรสำรหรือเอกสำร
ต่ำง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. กำรวำงแผนงำนกำรศึกษำ จำนวน 6
เรื่อง
2. ปฏิบัติงำนที่คอนขำงยำกมำกเกี่ยวกับงำน
ศึกษำทองถิ่น จำนวน 10 เรื่อง
3. ใหคำปรึกษำ แนะนำติดตำมผล
ประเมินผล จำนวน 12 เรื่อง
4. รวบรวมสถิติขอมูลทำงกำรศึกษำ จำนวน
12 เรื่อง
5. งำนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
จำนวน 15 เรื่อง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม / ลด รวม
2558 2559 2560

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นักวิชำกำรศึกษำ
ปก /ชก

-

-๑

-

-

๕๕
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

1

ปฏิบัติงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณธรรมดำ ซึ่งมี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรรับ – ส่ง ลงทะเบียน
หนังสือ เก็บและค้นหำหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่ำง
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนำ พิมพ์
ตรวจทำนหนังสือ ดูแลรักษำและเบิกจ่ำย พัสดุ
ครุภัณฑ์ ดูแลรักษำจัดเตรียมและให้บริกำรเรื่อง
สถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ลงทะเบียนหนังสือรับ
จำนวน 400 เรื่อง
2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง
จำนวน ๑00 เรื่อง
3. ร่ำง – จัดทำ,เก็บ,ค้นหำหนังสือรำชกำร
จำนวน ๑,๐00 เรื่อง
4. จัดทำรำยงำนกำรประชุม
จำนวน ๔๕๐ เรื่อง
5. คัดลอกรำยกำรต่ำงๆ
จำนวน ๑๔๐ เรื่อง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปง./ชง.

-

-

-

1

๕๖
ส่วนรำชกำร /
ตำแหน่ง

อัตรำ
(เดิม)

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม / ลด รวม
2558 2559 2560

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ครูเด็กเล็ก

๓

ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ กำรส่ง 1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียนจำนวน
เสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำร
๗๐ คน ใช้เวลำ ๓,๓๖๐ นำที
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่ำนกำรเตรียมควำม 2. ปฏิบตั ิงำนทำงวิชำกำรของศูนย์พัฒนำ
พร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เด็กเล็ก จำนวน 48 เรื่อง
เช่นเดียวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย และปฎิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย

-

-

-

๓

๕๗
ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

๑

ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้
กำรส่ง เสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติงำน
ทำงวิชำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่ำน
กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเช่นเดียวกับตำแหน่งครู
ผู้ช่วย และปฎิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

1.ส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียนจำนวน
๗๐ คน
2. ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก จำนวน 48 เรื่อง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
(ทักษะ/คุณวุฒิ)

-

-

-

๑

๕๘

ส่วนรำชกำร / ตำแหน่ง

อัตรำ
( เดิม )

มำตรฐำนปริมำณงำน / ตำแหน่ง ปี

ปริมำณงำนจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี

๒

ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้
กำรส่ง เสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติงำน
ทำงวิชำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่ำน
กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเช่นเดียวกับตำแหน่งครู
ผู้ช่วย และปฎิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

1.ส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียนจำนวน
๗๐ คน
2. ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก จำนวน 48 เรื่อง

อัตรำกำลังที่ต้องกำรเพิ่ม/ลด
2558 2559 2560

รวม

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

-

-

-

๒

๕๙
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไขเพิ่ีเติี ฉบับท่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙)
ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

กาลังเดิม
๑

๒๕๕๘
๑

๒๕๕๙
๑

๒๕๖๐
๑

๒๕๕๘
-

๒๕๕๙
-

๒๕๖๐
-

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

๑
๒
๒
๑
๑๒

๑
๒
๒
๑
๑๒

๑
๒
๒
๑
๑๒

๑
๒
๒
๑
๑๒

๐

๐

-

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-๑
-

-

รวม

๑
๖

๑
๖

๑
๕

๑
๕

-

-๑

-

ผู้อานวาการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นาาช่างโาธา (ปง./ชง.)

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

ว่าง

๑

๑

๑

๑

-

-

-

ว่าง

๑
๑
๑
๖

๑
๑
๑
๖

๑
๑
๑
๖

๑
๑
๑
๖

-

-

-

ปลัดองค์การบริ
การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโาบาาและแผน (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุีชน (ปก./ชก.)
นักทรัพาากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
คนงานทั่วไป
แี่บ้าน

รวม

ว่าง๑

กองคลัง
ผู้อานวาการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นักวิชาการเงินและบั่ช (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บราาได้ (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานการเงินและบั่ช (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

าุบเลิก

กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วาเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา
ผู้ช่วาช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป

รวี

๖๐
ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรี
ผู้อานวาการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
ครูผดู้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วาครูผดู้ ูแลเด็กเล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

รวม
รวมทั้งหมด

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๓

๑
๓

๓

๓

-

-๑
-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๘
๓๓

๘
๓๓

๗
๓๑

๗
๓๑

๐
๐

-๑
-๒

๐
๐

าุบเลิก
ว่าง๑

๑. กรณีปรับลดตำแหน่งในแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ฉบับแก้ไขเพิี่ เติี ฉบับท่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) มีดังนี้
ปี ๒๕๕๙
กองคลัง
๑. ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๒. ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร
สำหรับตำแหน่งที่ขอปรับลดจำนวน ๒ ตำแหน่ง ทั้งนี้กำรปรับลดตำแหน่งเพื่อเป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดอนยำวใหญ่เพื่อไม่ให้เกิน ๔๐% ตำมมำตรำ ๓๕

๖๑
๙. ภาระค่าหช้จ่าาเกา่ วกับเงินเดือนและประโาชน์ตอบแทนอื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ มีอัตรากาลังปัจจุบัน ๒๗ ตาแหน่ง ๓๓ อัตรา ดังนี้
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
เงินเดือน เงินเดือน
รวม
(คน)
บัญชี ๔
บัญชี ๕
๑ ปลัดอบต.(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑

๑) สำนักปลัด มีอัตรำกำลังปัจจุบัน ๑๑ ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
จำนวน
(คน)
หน.สป. (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
๑
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ปก./ชก.)
๑
นักพัฒนำชุมชน (ปก./ชก.)
๑
นักจัดกำรงำนทั่วไป (ปก./ชก.)
๑
นักทรัพยำกรบุคคล(ปก./ชก.)
๑
เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง./ชง.)
๑

33,770

33,770

๑๒ อัตรำ ดังนี้
เงินเดือน
เงินเดือน
บัญชี ๔
บัญชี ๕
๒๔,๗๓๐
๒๔,๙๗๐
๒๓,๘๒๐
๒๔,๐๑๐
๒๑,๑๔๐
๒๑,๑๔๐
๑๙,๖๖๐
๑๙,๖๖๐
๒๑,๑๔๐
๒๑,๑๔๐
๑๔,๐๖๐
๑๔,๓๑๐

564,840

รวม
๓๔๐,๒๐๐
๒๘๖,๙๘๐
๒๕๓,๖๘๐
๒๓๕,๙๒๐
๒๕๓,๖๘๐
๑๗๐,๒๒๐

พนักงานจ้างทั่วไป
๗ นักกำรภำรโรง

๑

๙,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๘ พนักงำนขับรถ

๑

๙,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

พนักงำนขับรถ

-

๙,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๒

๙,๐๐๐

๒๑๖,๐๐๐

๑

๙,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๙ คนงำนทั่วไป
๑๐ แม่บ้ำน

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑๔๖๔๐

3,960

15,960

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๕๘
๒,๕๕๙
๒,๕๖๐
11,880
๑๐,๐๘๐ ๓,๐๐๐
๙,๓๖๐
๒,๘๘๐
11,760
๘,๕๒๐
๒,๑๖๐
8,760
๘,๒๘๐
๒,๒๘๐
8,760
๗,๓๒๐
๒,๑๖๐
8,760
๕,๔๐๐
๑,๕๖๐
6,840

๖๒
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ที่
๑
๒

๓
๔
๕
๖

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๒) กองคลัง มีอัตรำกำลังปัจจุบนั ๕ ตำแหน่ง ๖ อัตรำ ดังนี้
ตำแหน่ง
จำนวน เงินเดือน เงินเดือน
(คน)
บัญชี ๔ บัญชี ๕
ผอ.กองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)
๑
๒๙,๑๑๐ ๒๙,๑๑๐
นักวิชำกำรเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
๑
๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐
นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ (ปก./ชก.)
๑
๑๗,๕๗๐ ๑๗,๘๙๐
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
เจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปง./ชง.)
๑
๑๔,๐๖๐ ๑๔,๓๑๐
พนักงานจ้างทั่วไป
๙,๐๐๐
คนงำนทั่วไป
๑
๓) กองช่ำง มีอตั รำกำลังปัจจุบัน ๔ ตำแหน่ง ๖ อัตรำ ดังนี้
ตำแหน่ง
จำนวน เงินเดือน เงินเดือน
(คน)
บัญชี ๔
บัญชี ๕
ผอ.กองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น )
๑
๒๖,๔๖๐ ๒๖,๔๖๐
นำยช่ำงโยธำ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงำนผลิตน้ำประปำ
ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ
คนงำนทั่วไป

๑
๑
๑

๑๑,๕๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐

รวม
๓๙๑,๓๒๐
๒๔๔,๘๐๐
๒๑๒,๗๖๐
๐
๑๗๐,๒๒๐

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๕๘
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๑๑,๘๘๐ ๓,๔๒๐ 13,320
๗,๓๒๐ ๒,๒๒๐ 8,760
๖,๖๖๐ ๒,๐๔๐ 8,640
๐
0
๖,๑๒๐
๔,๘๖๐ ๑,๕๖๐ 6,840

๑๐๘,๐๐๐

รวม
๓๕๙,๕๒๐
๒๕๖,๔๔๐

๑๓๘,๐๐๐

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑๑,๑๖๐ ๓,๑๒๐ 12,600
๗,๕๖๐ ๘,๕๒๐
๙,๗๒๐

๔,๕๑๒

๐

๒,๗๖๐

๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

๔) กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม มีอัตรำกำลังปัจจุบัน ๖ ตำแหน่ง ๘ อัตรำ
ดังนี้
ตำแหน่ง
จำนวน เงินเดือน เงินเดือน
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
(คน) บัญชี ๔ บัญชี ๕
๒๕๕๘
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ผอ.กองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
๑
๒๔,๒๗๐ ๒๔,๔๙๐ ๓๓๔,๕๖๐ ๑๐,๗๔๐ ๒,๘๘๐ 12,000
เจ้ำพนักงำนธุรกำร(ปง./ชง.)
๐
๑๖๕,๗๘๐
๐
๐
ครูผดู้ ูแลเด็ก (คศ.๑)
๒
๐
๐
๐
๐
ครูผดู้ ูแลเด็ก (ครู)
๐
๐
๐
๐
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็กเล็ก
๑
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
๑
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
๑
๙,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

๖๓

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
อัตราตาแหน่งท่คาดว่า
จะต้องหช้หนช่วง
ระาะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

จานวน จานวนท่ีอาู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง ทั้งหีด
จานวน เงินเดือน
(คน)
(๑)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ระดับ

ท่

๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อสาางาน

ปลัดอบต.(นัก
บริหารงานท้องถิ่น)
สานักปลัด อบต.
หน.สป.(นักบริหารงาน
ทั่วไป)
นักวิเคราะห์นโาบาา
และแผน
นักพัฒนาชุีชน
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพาากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
๘ ผู้ช่วาเจ้าหน้าท่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
๙ นักการภารโรง

อัตรากาลังคน
เพิ่ี / ลด

กลาง

ภาระค่าหช้จ่าาท่เพิ่ีขึ้น (๒)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ค่าหช้จ่าารวี (๓)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

หีาา
เหตุ
๒๕๖๐

๑

๑

๕๖๔,๘๔๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑๔,๖๔๐ ๓,๙๖๐ ๑๕,๙๖๐ ๕๒๔,๕๒๐ ๕๖๘,๘๐๐ ๕๘๔,๗๖๐

ต้น

๑

๑

๓๔๐,๒๐๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑๐,๐๘๐ ๓,๐๐๐ ๑๑,๘๘๐ ๓๑๑,๕๒๐ ๓๔๓,๒๐๐ ๓๕๕,๐๘๐

ชก.
ปก.
ปก.
ปก.
ปง.

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๒๘๖,๙๘๐
๒๕๓,๖๘๐
๒๓๕,๙๒๐
๒๕๓,๖๘๐
๑๗๐,๒๒๐

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

๙,๓๖๐
๘,๕๒๐
๘,๒๘๐
๗,๓๒๐
๕,๔๐๐

๒,๘๘๐
๒,๑๖๐
๒,๒๘๐
๒,๑๖๐
๑,๕๖๐

๑๑,๗๖๐
๘,๗๖๐
๘,๗๖๐
๘,๗๖๐
๖,๘๔๐

๒๔๔,๓๒๐
๒๓๑,๖๐๐
๒๑๔,๖๘๐
๒๑๔,๕๖๐
๑๕๒,๘๒๐

๒๘๙,๘๖๐
๒๕๕,๘๔๐
๒๓๘,๒๐๐
๒๕๕,๘๔๐
๑๗๑,๗๘๐

๐

๓๐๑,๖๒๐
๒๖๔,๖๐๐
๒๔๖,๙๖๐
๒๖๔,๖๐๐
๑๗๘,๖๒๐
๐
๐
๐
๐

-

-

๐

๑

-

-

-

-

-

๕,๒๘๐

๐

๐

๑๓๕,๙๖๐

๑

๑

๑๐๘,๐๐๐

๑

๑

๑

-

-

-

๐

๐

๐

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐

๑๐ พนักงานขับรถ

๒

๑

๒๑๖,๐๐๐

๒

๒

๒

-

-

-

๐

๐

๐

ว่าง
๑๐๘,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๑

๑๑ คนงานทั่วไป

๒

๒

๒๑๖,๐๐๐

๒

๒

๒

-

-

-

๐

๐

๐

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐

๑๒ แี่บ้าน

๑

๑

๑๐๘,๐๐๐

๑

๑

๑

-

-

-

๐

๐

๐

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐

๖๔
อัตราตาแหน่งทค่ าดว่า
จะต้องหช้หนช่วง
ระาะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

จานวน จานวนท่ีอาู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง ทั้งหีด
จานวน เงินเดือน
(คน)
(๑)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ระดับ

ท่

ชื่อสาางาน

อัตรากาลังคน
เพิ่ี / ลด

ภาระค่าหช้จ่าาท่เพิ่ีขึ้น (๒)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ค่าหช้จ่าารวี (๓)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

หีาา
เหตุ
๒๕๖๐

กองคลัง
ผอ.กองคลัง(นักบริหารงาน

๑๓ การคลัง)
๑๔ นักวิชาการเงินและบั่ช
๑๕ นักวิชาการจัดเก็บราาได้

๑๖ เจ้าพนักงานการเงินและบั่ช
๑๗ เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างทั่วไป
๑๘ คนงานทั่วไป
กองช่าง
ผอ.กองช่าง
๑๙ (นักบริหารงานช่าง)
๒๐ นาาช่างโาธา
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
๒๑ ผู้ช่วาเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
๒๒ พนักงานผลิตน้าประปา
๒๓ ผู้ช่วาช่างไฟฟ้า
๒๔ คนงานทั่วไป

ต้น
ปก.
ปก.
ปง./
ชง.
ปง.

ต้น
ปง./
ชง.

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๓๙๑,๓๒๐
๒๔๔,๘๐๐
๒๑๒,๗๖๐

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

๑๑,๘๘๐ ๓,๔๒๐ ๑๓,๓๒๐ ๓๕๙,๕๒๐ ๓๙๔,๗๔๐ ๔๐๘,๐๖๐
๗,๓๒๐ ๒,๒๒๐ ๘,๗๖๐ ๒๑๐,๘๔๐ ๒๔๗,๐๒๐ ๒๕๕,๗๘๐
๖,๖๖๐ ๒,๐๔๐ ๘,๖๔๐ ๑๖๖,๓๘๐ ๒๑๔,๘๐๐ ๒๒๓,๔๔๐

๑
๑

๑

๐
๑๗๐,๒๒๐

๑
๑

๑

๑

-

-๑
-

-

๑

๑

๑๐๘,๐๐๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๓๕๙,๕๒๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑๑,๑๖๐ ๓,๑๒๐ ๑๒,๖๐๐ ๓๓๐,๑๒๐ ๓๖๒,๖๔๐ ๓๗๕,๒๔๐

๑

-

๒๕๖,๔๔๐

๑

๑

๑

-

-

-

๗,๕๖๐ ๘,๕๒๐ ๙,๗๒๐ ๑๙๘,๖๐๐ ๒๖๔,๙๖๐ ๒๗๔,๖๘๐ ว่าง

๑

-

๑๓๘,๐๐๐

๑

๑

๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

๖,๑๒๐
๐
๐
๑๖๕,๘๔๐
๐
๐
๔,๘๖๐ ๑,๕๖๐ ๖,๘๔๐ ๑๑๗,๐๖๐ ๑๗๑,๗๘๐ ๑๗๘,๖๒๐

าุบ
เลิก

๐

๐

๔,๕๑๒

๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐

๒,๗๖๐ ๑๑๗,๓๑๒
๐
๐
๐

๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

๐
๑๓๘,๐๐๐
๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

๐
๑๔๐,๗๖๐ ว่าง
๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

๖๕
อัตราตาแหน่งท่คาดว่า
จะต้องหช้หนช่วง
ระาะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

จานวน จานวนท่ีอาู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง ทั้งหีด
จานวน เงินเดือน
(คน)
(๑)
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ระดับ

ท่

ชื่อสาางาน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงาน
๒๕ ศึกษา)
๒๖ นักวิชาการศึกษา
๒๗ เจ้าพนักงานธุรการ
๒๘ ครูผดู้ ูแลเด็ก
๒๙ ครูผดู้ ูแลเด็ก

อัตรากาลังคน
เพิ่ี / ลด

ต้น
ปก./
ชง.
ปง./
ชง.
ค.ศ.๑
ครู
ผู้ช่วา
ครู
ผู้ช่วา

ภาระค่าหช้จ่าาท่เพิ่ีขึ้น (๒)

ค่าหช้จ่าารวี (๓)

หีาา
เหตุ

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑

๑

๓๓๔,๕๖๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑๐,๗๔๐

๒,๘๘๐

๑๒,๐๐๐

๒๘๙,๕๖๐

๓๓๗,๔๔๐

๓๔๙,๔๔๐

-

-

๐

๑

-

-

-

-

-

๑๐,๔๔๐

๐

๐

๒๖๙,๘๘๐

๐

๐

๑
๑

๑

๐

๑
๑

๑

๑

-

-๑
-

-

๑๖๕,๗๘๐

๐

๐

๑๖๕,๗๘๐

๐

๐

๑

๑

๐

๑

๑

๑

-

-

-

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

-

-

-

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑
๑
๓๕

๑
๑
๓๑

๑
๑
๓๑

-

-๒

-

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๓๐ ครูผดู้ ูแลเด็ก
๑
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
๓๑ ผู้ช่วาครูผดู้ ูแลเด็ก
๑
๑
พนักงานจ้างทั่วไป
๓๒ ผู้ดูแลเด็ก
๑
๑
๓๓ ผู้ดูแลเด็ก
๑
๑
(๔)
รวม
๓๓
๒๗
(๕) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%
(๖) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
(๗) คิดร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี

๑๐๘,๐๐๐
๕,๔๐๑,๑๔๐

าุบ
เลิก

ว่าง

๓๑๕,๙๑๒ ๔๑,๗๖๐ ๑๔๗,๓๖๐ ๕,๕๐๐,๘๗๒ ๕,๔๔๒,๙๐๐ ๕,๕๙๐,๒๖๐
๑,๑๐๐,๑๗๔ ๑,๐๘๘,๕๘๐ ๑,๑๑๘,๐๕๒
๖,๖๐๑,๐๔๖ ๖,๕๓๑,๔๘๐ ๖,๗๐๘,๓๑๒
๓๕.๖๘

๓๕.๓๑

๓๔.๕๓

๖๖

ตารางคานวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ปีงบประมาณ

ประมาณการรายรับ

ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐

๑๘,๕๐๐,๐๐๐
๑๘,๕๐๐,๐๐๐
๑๙,๔๒๕,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
๖,๖๐๑,๐๔๖
๖,๕๓๑,๔๘๐
๖,๗๐๘,๓๑๒

ร้อยละ
๓๕.๖๘
๓๕.๓๑
๓๔.๕๓

๖๗

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ตามระบบจาแนกตาแหน่ง ในระบบแท่ง)

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
ปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(๑)

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

สานักปลัด อบต.

หัวหน้ าสานักปลัด
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
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๑. งำนบริหำรทั่วไป
๒. งำนนโยบำยและแผน
๓. งำนกฎหมำยและคดี
๔. งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
๕. งำนกิจกำรสภำ

กองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลังระดับ
ต้น)
๑. งำนกำรเงิน
๒. งำนบัญชี
๓. งำนพัฒนำและ
จัดเก็บรำยได้
๔. งำนทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ

กองช่าง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง
ระดับต้น)
๑. งำนก่อสร้ำง
๒. งำนออกแบบและ
ควบคุมอำคำร
๓. งำนประสำน
สำธำรณูปโภค
๔. งำนผังเมือง

งานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำฯ
(นักบริหำรงำนศึกษำ ระดับต้น)

๑. งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ
๒. งำนส่งเสริมกิจกำรโรงเรียน
๓. งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๔. งำนส่งเสริมกำรศำสนำและวัฒนธรรม

๖๘

โครงสร้างของสานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)

(งาน) บริหารทั่วไป
…………(๑๐)

(งาน) นโยบายและแผน
………………(๑)

(งาน)ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

……………………..(๐)

นักพัฒนำชุมชน (1)
(ปก./ชก.)(๑)
นักทรัพยำกรบุคคล (ปก./ชก.)(๑)
นักจัดกำรงำนทัว่ ไป (ปก./ชก.)(๑)
จพง.ธุรกำร (ปง./ชง.) (๑)
นักกำรภำรโรง (๑)*
พนักงำนขับรถ (๒)*
แม่บำ้ น (๑)*
คนงำนทัว่ ไป (๒)*

ระดับ

จำนวน

(งาน)กฎหมายและคดี
………….(๐)

(งาน)กิจการสภา
…………(๐)

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก./ชก.
(๑)

อำนวยกำรท้องถิ่น
ต้น กลำง สูง

๑

-

-

วิชำกำร
ทั่วไป
ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร ชำนำญ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ชำนำญ
กำรพิเศษ
งำน

๓

๑

-

-

๑

-

ลูกจ้ำงประจำ
อำวุโส

-

-

พนักงำนจ้ำง
ภำรกิจ ทั่วไป*

-

๖

รวม

๑๒
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๖๙

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
(๑)

งานการเงิน
……………(๑)

งานบัญชี
………….(๑)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
……………..(๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
………………(๒)

จพง.พัสดุ (ปง./ชง.)(๑)

นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ (ปก./ชก.) (๑)
คนงำนทั่วไป (๑)*

นักวิชำกำรเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (๑)

ระดับ

จำนวน

อำนวยกำรท้องถิ่น
ต้น กลำง สูง

๑

-

-

วิชำกำร
ทั่วไป
ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร ชำนำญ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ชำนำญ
กำรพิเศษ
งำน

๒

-

-

-

๑

-

ลูกจ้ำงประจำ
อำวุโส

-

-

พนักงำนจ้ำง
ภำรกิจ ทั่วไป*

-

๑

รวม

๕
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๗๐

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

…………………(๑)

……………….(๐)

จำนวน

ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (๑)
พนักงำนผลิตน้ำประปำ (๑)*
ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ (๑)*
คนงำนทั่วไป (๑)*

อำนวยกำรท้องถิน่
ต้น กลำง สูง

๑

……………………(๐)

…………………………..(๔)

นำยช่ำงโยธำ (ปง./ชง.) (๑)

ระดับ

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค

-

-

วิชำกำร
ทั่วไป
ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร ชำนำญ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ชำนำญ
กำรพิเศษ
งำน

-

-

-

-

๑

-

ลูกจ้ำงประจำ
อำวุโส

-

-

พนักงำนจ้ำง
ภำรกิจ ทั่วไป*

๑

๓

รวม

๖

๗๑

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น(๑)

งานบริหารงานการศึกษา
………………….(๑)

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
…………………………(๐)

ครูผดู้ ูแลเด็ก (๓)
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (๑)
ผู้ดูแลเด็ก (๒)*

นักบริหำรงำนศึกษำ ระดับต้น (๑)

ระดับ

จำนวน

อำนวยกำรท้องถิ่น
ต้น กลำง สูง

๑

งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
…………………….(๑)

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
…………………………(๖)

-

-

วิชำกำร
ทั่วไป
ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร ชำนำญ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ชำนำญ
กำรพิเศษ
งำน

๓

-

-

-

-

-

ลูกจ้ำงประจำ
อำวุโส

-

-

พนักงำนจ้ำง
ภำรกิจ ทั่วไป*

๑

๒

รวม

๗
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๗๒

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง (๑)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ระดับ

จำนวน

บริหำร
ท้องถิ่น
ต้น กลำง

สูง

ต้น กลำง

สูง

-

-

-

-

๑

อำนวยกำรท้องถิ่น

-

วิชำกำร
ปฏิบัติกำร ชำนำญกำร

-

-

ทั่วไป

ชำนำญ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ชำนำญ
กำรพิเศษ
งำน

-

-

-

-

ลูกจ้ำงประจำ
อำวุโส

-

-

พนักงำนจ้ำง
ภำรกิจ

ทั่วไป*

-

-

รวม

-

๗๓

๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ที่

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

20-3-001101-001

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประ ระ
เภท ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

หมำย
เหตุ

ประ
เภท

ระ
ดับ

เงินเดือน
เงิน
เงิน
เดือน
ประจา
ตาแหน่ง

บท.

กลำง

๔๐๕,๒๔๐

๗๙,๘๐๐ ๗๙,๘๐
๐

อท.

ต้น

๒๙๘,๒๐๐

๔๒,๐๐๐

๐

เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่ำ
ตอบแทน

สานักปลัด
นำยศักดิ์ชัย สิงห์บุรำณ

ปริญญำโท

๑
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต
นำงสำวอำนวยรัตน์ พรมเสน

ปริญญำโท

๒

๔ นำยสมพล ถนัดค้ำ

๕ นำยขันทอง จอมมำลำ

ปริญญำตรี
บริหำรธุรกิจบัณฑิต
ปริญญำโท
รัฐประศำสนศำตรมหำ
บัณฑิต
ปริญญำตรี
พุทธศำสตรบัณฑิต

กลำง 20-3-00-

1101-001

(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)

20-3-012101-001

รัฐศำสตรมหำบัณฑิต

๓ นำยคมเพชร สุปะมำ

บท.

หัวหน้ำสำนักปลัด

ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)

อท.

ต้น

20-3-012101-001

(นักบริหำรงำนทั่วไป)

หัวหน้ำสำนักปลัด
(นักบริหำรงำนทั่วไป)

20-3-013103-001

นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน

วิชำกำร

ชก.

20-3-013103-001

นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน

วิชำกำร

ชก.

๒๘๖,๙๘๐

๐

๐

20-3-013801-001

นักพัฒนำชุมชน

วิชำกำร

ปก.

20-3-013801-001

นักพัฒนำชุมชน

วิชำกำร

ปก.

๒๕๓,๖๘๐

๐

๐

20-3-013101-001

นักจัดกำรงำนทัว่ ไป

วิชำกำร

ปก.

20-3-013101-001

นักจัดกำรงำนทัว่ ไป

วิชำกำร

ปก.

๒๓๕,๙๒๐

๐

๐

๗๔

ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

๖ นำงสำวกณิกำพร
ทองสุขนอก

๗ นำงพัชรี กุดหินนอก

กรอบอัตรากาลังเดิม

ปริญญำตรี
ศิลปศำสตรบัณฑิต
ปริญญำตรี

เลขที่
ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประ
เภท

ระ
ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

20-3-013102-001

นักทรัพยำกรบุคคล วิชำกำ
ร

ปก.

20-3-014101-001

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ปง.

ตาแหน่ง

ทั่วไป

เงินเดือน
ประ
เภท

ระ
ดับ

เงิน
เดือน

20-3-013102-001

นักทรัพยำกรบุคคล วิชำกำร

ปก.

20-3-014101-001

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ตาแหน่ง

ทั่วไป

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิม่ อืน่ ๆ/
เงินค่ำ
ตอบแทน

๒๕๓,๖๘๐

๐

๐

ปง.

๑๗๐,๒๒๐

๐

๐

๑๐๘,๐๐๐

บริหำรธุรกิจบัณฑิต
พนักงานจ้างทั่วไป
๘ นำยประสำร สำระรัตน์
๙ นำยสมบูรณ์ ตัวสระเกษ

๑๐ นำยสุระชัย เทินสระเกษ

๑๑

ว่ำง

-

พนักงานจ้างทั่วไป
นักกำรภำรโรง

-

-

นักกำรภำรโรง

-

ป.๔

-

คนงำนทั่วไป

-

-

คนงำนทั่วไป

-

ป.๔

-

คนงำนทั่วไป

-

-

คนงำนทั่วไป

-

-

พนักงำนขับรถ

-

-

พนักงำนขับรถ

-

ป.๖

หมำย
เหตุ

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๗๕
ที่

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประ
เภท

ระ
ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ประ
เภท

ระ
ดับ

เงิน
เดือน

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

๑๒ นำงลัทธพรรณ พลแสน

๑๓ นำยอดุลย์ เทินสระเกษ

หมำย
เหตุ

ป.๖

-

แม่บ้ำน

-

-

แม่บ้ำน

-

ป.๖

-

พนักงำนขับรถ(ขยะ)

-

-

พนักงำนขับรถ(ขยะ)

-

ผู้อำนวยกำรกองคลัง

ต้น

20-3-042102-001

ผู้อำนวยกำรกองคลัง

ปริญญำตรี

20-3-042102-001

เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่ำ
ตอบแทน

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

กองคลัง
๑๔ นำงสำวสุภำภรณ์
บุญเกษมสิน

(นักบริหำรงำนกำรคลัง)

ศิลปศำสตรบัณฑิต
๑๕ นำงประไพ โมรำนอก
ปริญญำตรี

อท.

อท.

ต้น

๓๔๙,๓๒๐

๔๒,๐๐๐

๐

(นักบริหำรงำนกำรคลัง)

20-3-043201-001

นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี

วิชำกำร

ปก.

20-3-043201-001

นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี

วิชำกำร

ปก.

๒๔๔,๘๐๐

๐

๐

20-3-043203-001

นักวิชำกำรจัดเก็บ
รำยได้

วิชำกำร

ปก.

20-3-043203-001

นักวิชำกำรจัดเก็บ
รำยได้

วิชำกำร

ปก.

๒๑๒,๗๖๐

๐

๐

20-3-044201-001

เจ้ำพนักงำนกำรเงิน
และบัญชี

ทั่วป

ปง./
ชง.

-

-

-

-

บริหำรธุรกิจบัณฑิต
๑๖ นำงกันนิดำ ชมภูพำน
ปริญญำตรี
บริหำรธุรกิจบัณฑิต
๑๗

ยุบเลิก
ปวส.

-

-

-

๗๖
ที่

ชื่อ-สกุล

๑๘ นำงสำวนพวรรณ
วิชัยวัฒนำ

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่
ตาแหน่ง

ปริญญำตรี

20-3-044203-001

ตาแหน่ง
เจ้ำพนักงำนพัสดุ

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประ
เภท

ระ
ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ทั่วไป

ปง.

20-3-044203-001

ตาแหน่ง
เจ้ำพนักงำนพัสดุ

หมำย
เหตุ

เงินเดือน
ปร
ะ ระ
เภท ดับ

เงิน
เดือน

ทั่วไป

ปง.

๑๗๐,๒๒๐

-

๑๐๘,๐๐๐

อท.

ต้น

๓๑๗,๕๒๐

ทั่วไป

ปง./
ชง.

๒๕๖,๔๔๐

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่ำ
ตอบแทน

๐

๐

๔๒,๐๐๐

๐

บริหำรธุรกิจบัณฑิต
พนักงานจ้างทั่วไป
๑๙ นำยคำกำล คิดเข่ม

ม.3

-

-

คนงำนทั่วไป

คนงำนทั่วไป

กองช่าง
๒๐ นำยประยุทธ์ ชุมภัดี
ปริญญำตรี
อุตสำหกรรมศำสตร
บัณฑิต
๒๑

ว่ำง
ปวส.

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒๒
ว่ำง

20-3-052103-001

ผู้อำนวยกำรกองช่ำง

อท.

ต้น

20-3-052103-001

(นักบริหำรงำนช่ำง)

20-3-054701-001

-

นำยช่ำงโยธำ

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร

ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง)

ทั่วไป

ปง./
ชง.

20-3-054701-001

นำยช่ำงโยธำ

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
ธุรกำร

๑๓๘,๐๐๐

๗๗
ที่

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

พนักงานจ้างทั่วไป
๒๓ นำยอนุชำ หมั่นสระเกษ

เลขที่
ตาแหน่ง

๒๕ นำยคมสัน ศรีวิชำ

ระ
ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ประ
เภท

ระ
ดับ

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงำนผลิต
น้ำประปำ

-

-

พนักงำนผลิต
น้ำประปำ

-

ป.๖

-

คนงำนทั่วไป

-

-

คนงำนทั่วไป

-

ปวส.

-

ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ

-

-

ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ

-

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
๒๖ นำงสำวรุจีรดำ พรมเสน
ปริญญำโท

20-3-082107-001

ผู้อำนวยกำรกอง
อท.
กำรศึกษำ
(นักบริหำรกำรศึกษำ)

ต้น

20-3-084101-002

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

ปง./
ชง.

กำรศึกษำมหำบัณฑิต
๒๗

ประ
เภท

ปวส.

๒๔ นำยสว่ำง พิมพ์สระเกษ

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่

ยุบเลิก
ปวช.

ทั่วไป

20-3-082107-001

-

ผู้อำนวยกำรกอง
อท.
กำรศึกษำ
(นักบริหำรกำรศึกษำ)

-

-

เงินเดือน
เงิน
เงิน
เดือน ประจา
ตาแหน่ง

หมำย
เหตุ
เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่ำ
ตอบแทน

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

ต้น

๒๙๒,๕๖๐

-

-

๔๒,๐๐๐

-

๐

-

-

๗๘
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

๒๘ นำงสำวณัฐปภัสร์
พลธุระ

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประ
เภท

ระ
ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ประ
เภท

ระ
ดับ

เงินเดือน
เงิน
เงิน
เดือน ประจา
ตาแหน่ง

๐๓-๒-๐๑๙๔

ครูผู้ดูแลเด็ก

คศ.๑ ๓๐-๒-๐๑๙๔

ครูผู้ดูแลเด็ก

คศ.๑

-

๓๐-๒-๐๔๑๘

ครูผู้ดูแลเด็ก

คศ.๑ ๓๐-๒-๐๔๑๘

ครูผู้ดูแลเด็ก

คศ.๑

-

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครู
ผู้ช่ว
ย

ปริญญำตรี
ครุศำสตรบัณฑิต

๒๙ นำงวิภำพรรณ กิจจำ

๓๐

ปริญญำโท
ศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต

ว่ำง
ปริญญำตรี

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๓๑ นำงประพิมพรรณ์ ชิณวงค์

ปริญญำตรี

-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

๑๐๘,๐๐๐

ครุศำสตรบัณฑิต
พนักงานจ้างทั่วไป
๓๒ นำงรจนำ แฟนพิมำย

๓๓ นำงสำวอุไรวรรณ
หำญชนะ

ม.๖

ปริญญำตรี
ศึกษำศำสตรบัณฑิต

หมำย
เหตุ
เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่ำ
ตอบแทน

๗๙

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนตำบล และ
ลูกจ้ำง
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
พนักงำนส่วนตำบล และลูกจ้ำง เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยกำหนดให้พนักงำนส่วนตำบล
และลูกจ้ำง ทุกคน ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำ โดยกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ พนักงำนส่วน
ตำบล และลูกจ้ำง ไว้ในแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี เป็นรอบระยะเวลำ ๓ ปี เช่นเดียวกับกำรวำงแผนอัตรำกำลัง
๓ ปี ทั้งนี้ วิธีกำรพัฒนำอำจใช้วิธีกำรใด วิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้ เช่น กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม
กำรศึกษำดูงำน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ดังนี้

๑. การพัฒนาผู้บริหาร
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

กำรฝึกอบรมและสัมมนำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
กำรศึกษำดูงำน เพื่อพัฒนำด้ำนวิสัยทัศน์ อย่ำงน้อย ๒ ปี/ครั้ง
ส่งเสริมกำรศึกษำต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
กำรฝึกจิต/สมำธิ ในสถำนปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓ วัน

๒. การพัฒนาความชานาญการ (สายปฏิบัต)ิ

๒.๑ กำรฝึกอบรมและสัมมนำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๒ ส่งเสริมกำรศึกษำต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
๒.๓ กำรจัดหำเครื่องเครื่องใช้ให้เพียงพอ

๓. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน

๓.๑ กำรให้ฝึกทดลองกำรปฏิบัติงำน ให้ทดลองปฏิบัติงำนสำหรับบุคคลที่บรรจุใหม่
๓.๒ กำรปฐมนิเทศ แนะนำชี้แจงก่อนบรรจุงำนใหม่หรือแนะนำที่จะเปลี่ยนสำยงำนใหม่
๓.๓ กำรทดลองหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำนให้มีกำรเปลี่ยนงำนอำจจะ ๓-๔ เดือนครั้ง
เพื่อให้มีควำมรู้เบื้องต้นในงำนหลำย ๆ ด้ำน

๘๐

๑๓ . ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนยำวใหญ่ได้ประกำศคุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำร
พนักงำนส่วนตำบล และลูกจ้ำง เพื่อให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ได้แก่
๑.๑ จรรยำบรรณต่อตนเอง
๑.๒ จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ
๑.๓ จรรยำบรรณต่อเพื่อนร่วมงำน
๑.๔ จรรยำบรรณต่อประชำชน
๒. ปฏิบัติงานตามคุณธรรมของพุทธศาสนา
ทธศาสนา เช่น อิทธิบำท ๔ , สังฆหะวัตถุ ๔ ,
ธรรมโลกบำล , สัปปุริสธรรม ๗ , ทศพิธรำชธรรม เป็นต้น
๓. ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(ธรรมำธิบำล) ได้แก่ ควำมถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีควำมโปร่งใส มีควำมรับผิดชอบ ประชำชนมีส่วนร่วม ควำม
คุ้มค่ำ

ภาคผนวก

