แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

คานา
การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนยาวใหญ่ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากาลังคน พัฒนากาลังคน ในองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ให้สามารถดาเนินการตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนยาวใหญ่สามารถคาดคะเนได้ว่า ในอนาคต ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างตาแหน่งใด จานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่ วนตาบลดอนยาวใหญ่
อีกทั้งเป็นการกาหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้อีกด้วย
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ จึงได้มีการจาทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ ในการบรรจุแต่งตั้ง รับโอนพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การ
บริ ห ารงานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลให้ เ กิด ประโยชน์ ต่อ ประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิ จตามอานาจหน้ าที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่าง
ดี
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
*****************************************
สารบัญ
หน้า
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๔. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตาบล
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล
๘. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑๑ บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการพนักงานส่วนตาบล หรือลูกจ้าง
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
****************
๑.หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่อง เนื่องจาก การ
กาหนดอัตรากาลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกั น ประกอบกับแผน อัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ให้
สอดรั บและสัมพัน ธ์กับแผนอัตรากาลังฉบั บเดิมเป็นส าคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการ อัตรากาลังของหน่วยงานให้มีความ
สมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและวิธีการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด)กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์ การบริหารส่วนตาบล
ดอนยาวใหญ่ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.
จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) กาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์ การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ จัดทา
แผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์ อานาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิ เคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบ
อัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง
3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์ก ารบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ จึงได้ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256๓

๒

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่ว นตาบลดอนยาวใหญ่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซาซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามพระบัญญัติกาหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้ คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
๒.๕ เพื่ อให้ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนยาวใหญ่ สามารถวางแผนอัต รากาลั ง ในการบรรจุแต่ งตั ง
ข้าราชการเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขันตอนการปฏิบัติงาน
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

๓

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ ซึ่งมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยาวใหญ่เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนือหาครอบคุลมในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี
๓.๑ วิเ คราะห์ ภ ารกิจ อานาจหน้า ที่ค วามรับผิ ดชอบขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลดอนยาวใหญ่ ตาม
พระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริหารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหา ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนยาวใหญ่
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
๓.๔ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
งบประมาณรายจ่าย
๓.๕ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ
๑ ครัง

๔

๔. สภาพปัญหาของพืน้ ที่และความต้องการของประชาชน
๔.๑ สภาพปัญหา
1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง
1.2 ไม่มีร่องระบายน้าเสียภายในหมู่บ้าน
1.3 ระบบไฟฟ้า ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
1.4 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
1.5 ขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง
1.6 ราษฎรไม่มีภาชนะเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
1.7 ราษฎรขาดระบบประปาที่ดีในหมู่บ้าน
2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม
2.2 ไม่มีระบบประกันราคาสิ้นค้าเกษตร
2.3 ราษฎรขาดที่ทากินในการเกษตร
2.4 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
2.5 ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง
2.6 ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่ม
2.7 ภัยธรรมชาติ (น้าท่วม ฝนแล้ง)
2.8 ระบบคลองชลประทานไม่ทั่วถึง
2.9 ราษฎรขาดระบบชลประทานที่ดี
2.10 ไม่มีทางระบายน้าและแหล่งเก็บกักน้าธรรมชาติ
2.11 ไม่มีคูระบายน้า และทานบกั้นน้า
2.12 คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล
2.13 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่มีอยู่อย่างเต็มที่
2.14 แหล่งน้าธรรมชาติตื้นเขิน
2.15 แหล่งน้ามีไม่เพียงพอ
3) ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 ด้านการศึกษา
3.1.1การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอ
3.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ
3.1.3 สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง
3.1.4 เด็กก่อนวัยเรียน ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
3.1.5 เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ความสาคัญกับการกีฬาน้อย
3.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี
3.2.1 ขาดการรณรงค์ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
3.2.2 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนวัด

๕
3.3 ด้านการกีฬาและนันทนาการ
3.3.1ขาดผู้นาด้านการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
3.3.2ชุมชนมีสถานที่ออกกาลังกายและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
3.3.3 ขาดการส่งเสริมนันทนาการ
4) ปัญหาด้านสาธารณสุข
4.1 การป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อไม่ทันต่อเหตุการณ์
4.2 ขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ
4.3ขาดการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
5) ปัญหาด้านสังคม
5.1 ไม่มีระบบการเรียนรู้และการรวมกลุ่มอย่างถาวร
5.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกทอดทิ้ง
5.3 เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลไม่เหมาะสมกับวัย
5.4คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
5.5 การป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นไม่ดีเท่าที่ควร
5.6 ไม่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ
5.7 ปัญหาการเล่นพนัน
5.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ
5.9 การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดไม่ทั่วถึง
5.10 ยาเสพติดแพร่ระบาด
6) ปัญหาบริหารจัดการที่ดี
6.1 การมีส่วนร่วมภาคประชาชนมีน้อย
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๔.๒ ความต้องการของประชาชน
๑ ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้า
๒. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
๓. ก่อสร้างและปรับปรุง แหล่งน้าบริโภค อุปโภค และระบบประปา
๒ ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ
๒. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด
๔. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๓ ความต้องการด้านพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๑. จัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๔ ความต้องการด้านการสาธารณสุข
๑. ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค
๒. พัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน แพทย์แผนไทย
๓. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพจิต
๕ ความต้องการด้านสังคม
๑. สร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
๒. สงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการผู้ด้อยโอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์
และผู้ยากจน
๓. แก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
๔. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ เด็กเยาวชนชุมชน อาสาสมัครและองค์กรเอกชน
๖ ความต้องการต้านจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบาบัดรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๓. ส่งเสริมประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม
๔. พัฒนาองค์กรและบุคลกร

๗

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนในการ
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ ของ องค์การบริหารส่วนตาบล ให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร
นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่
มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่ น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์
ภารกิ จ ให้ ต รงกั บ สภาพปั ญ หา โดยสามารถก าหนดแบ่ ง ภารกิ จ ได้ เป็ น 7 ด้ า น ซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล่ า วถู ก ก าหนดอยู่ ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) จัดให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
(๓) จัดให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) จัดให้มีการบริการด้านโทรศัพท์สาธารณะภายในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึงให้เพียงพอ
แก่ความต้องการ
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่ให้เด็กขาดสารอาหาร พร้อมอบรม
ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์
(๓) ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมฝึกอบรมระยะสั้น
(๔) จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้าน ตาบล เพื่อรับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์หรือเด็กปฐมวัย
ในหมู่บ้าน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนาการขั้นพื้นฐานก่อนเข้าเรียน
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) กาจัดแหล่งจาหน่าย แหล่งผลิตและไม่ให้ประชาชนติดยาเสพติด
(๓) ป้องกันปราบปรามการลักทรัพย์ให้น้อยลงหรือหมดไป

(๔) ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ
๘
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่มเป็น
สหกรณ์ ตลาดชุมชน
(๓) ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืช
(๔) รวบรวมกลุ่มผลผลิตพืชคล้ายคลึงกัน วางแผนการผลิต การจาหน่าย
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) ให้มีการจัดระบบกาจัดขยะหรือเก็บขยะที่ถูกต้อง เพื่อลดปริมาณขยะที่มีให้ น้อยลง
พร้อมทาให้ประชาชนมีจิตสานึกรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะ
(๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารพิษ, สารเคมี พร้อมทั้งการลดปริมาณการใช้สารพิษ
สารเคมี พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ปลอดจากสารพิษ
(๔) เพิ่มปริมาณป่าไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง
จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๒) จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตาบลพร้อมเป็นการสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
(๓) ส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประจาท้องถิ่น (หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล)
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน
ของ อบต.
(๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับการภารกิจ หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้ อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชน
ในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

๙

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่า ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะดาเนินการ มีดังนี

ภารกิจหลัก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

การปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารสุข
การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
การส่งเสริมและป้องกันยาเสพติด

ภารกิจรอง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
การส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางเมืองและการบริหาร
การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๑๐

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่
สานักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีกรอบอัตรากาลังจานวนทังสิน ๓๒ อัตรา

๑๑

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ ได้กาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีอยู่เดิม ได้แก่ สานักปลัด
กองคลัง กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และได้ปรับปรุงกาหนดระดับตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

๑. สานักปลัด อบต.

๑. สานักปลัด อบต.

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานธุรการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตังและทะเบียนข้อมูล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานตรวจสอบภายใน
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
๑.๕ งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบียบบังคับการประชุม
- งานการประชุม

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานธุรการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตังและทะเบียนข้อมูล
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานตรวจสอบภายใน
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
๑.๕ งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบียบบังคับการประชุม
- งานการประชุม

หมายเหตุ

๑๒
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั
- งานอานวยการและประสานงาน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่(ระบบแท่ง)
- งานอานวยการและประสานงาน

๒. กองคลัง

๒. กองคลัง

๒.๑ งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานงานจดทะเบียนพาณิชย์
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

๒.๑ งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานงานจดทะเบียนพาณิชย์
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

๓. กองช่าง

๓. กองช่าง

๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพานเขื่อน ทดนา
- งานข้อมูลก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ

๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพานเขื่อน ทดนา
- งานข้อมูลก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
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- งานระบายนา

- งานระบายนา

๑๓
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั
๓.๔ งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่(ระบบแท่ง)
๓.๔ งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑ งานบริหารงานการศึกษา
- งานข้อมูลและประสานงาน
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษามวลชน
๔.๒ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานพลศึกษา
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๔.๔ งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
- งานข้อมูล
- งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
- งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

๔.๑ งานบริหารงานการศึกษา
- งานข้อมูลและประสานงาน
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษามวลชน
๔.๒ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานพลศึกษา
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๔.๔ งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
- งานข้อมูล
- งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
- งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

หมายเหตุ

๑๔

๘.๒ การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้าเลิศการสาธารณสุข”
พันธกิจ (MISSION)
๑. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความสะดวก และได้มาตรฐาน
๒. การพัฒนาอาชีพ และพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
๓. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ องค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง
๔. การส่ ง เสริ ม การศาสนา อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาให้ มี
ความก้าวหน้า การจัดการศึกษา
๕. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การสาธารณสุขอื่น ๆ
๖. ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้า
๒. การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
๓. การก่อสร้างและปรับปรุง แหล่งน้าบริโภค อุปโภค และระบบประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ
๒. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด
๔. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑. การจัดการศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
๒. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน แพทย์แผนไทย
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพจิต

๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑. การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
๒. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการผู้ด้อยโอกาสผู้
ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากจน
๓. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
๔. การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของ เด็กเยาวชนชุมชน อาสาสมัครและองค์กรเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบาบัดรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๓. การส่งเสริมประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม
๔. การพัฒนาองค์กรและบุคลกร
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ด้วยเทคนิค SWOT
(๑) จุดแข็ง (S : Strensth)
© ชุมชนมีความสามัคคี ประสานงานและให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ
© ชุมชนมีการช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
© ชุมชนมีผู้นาที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการหมู่บ้าน
© มีองค์กรที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหารจัดการ เช่น อบต. สถานีอนามัย โรงเรียน กลุ่มอาชีพ
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์
© มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
© มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
© มี วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ดี ง ามและสื บ สานต่ อ กั น มา เช่ น ประเพณี บุ ญ บั้ งไฟ ประเพณีแ ห่ เ ที ย น
เข้าพรรษา
© การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
© การคมนาคมสะดวก มีถนนหลวงหมายเลข 2 ผ่านตาบล
© ผู้นาชุมชุนเข้มแข็ง
© มีสถานศึกษาหลายแห่ง
© พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
© มีผู้นาในการประกอบอาชีพ (ผลิตปุ๋ยชีวภาพ)
© มีผลผลิตจากการเกษตรจานวนมาก
© ประชาชนได้รับการศึกษาจานวนมาก
© ชุมชนมีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ในท้องถิ่น
© ประชาชนส่วนใหญ่ชอบออกกาลังกาย และเล่นกีฬา
© ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานจานวนมาก
© ชุมชนมีการแบ่งแยกหมู่บ้าน และคุ้มในการปกครองที่ดี
© ชุมชนมีการจัดตั้งร้านค้าชุมชน และกองทุนต่าง ๆ จานวนมาก

© ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
© ชุมชนมีการจัดการด้านสาธารณะสุขมูลฐานที่ดี
© ชุมชนมีการติดต่อสื่อสารที่ดีโดยการใช้ INTERNETTAMBOL
๑๖
(๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
© ประปาในชุมชนมีน้อย
© น้าไม่พอเพียงในการเกษตร
© ประชากรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพน้อย
© ต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรสูง
© ประชากรส่วนมากว่างงานหลังจากการทานา
© ผู้นาชุมชนขาดความสามัคคี
© ถนนชารุดขาดการซ่อมบารุง
© มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
© ขาดตลาดในการจาหน่ายสินค้าเกษตร
© งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย
© เยาวชนขาดจิตสานึกทางวินัย
© ประชากรส่วนมากเป็นหนี้ระยะยาว
© ประชาชนใช้สารเคมีในการทาการเกษตร
© เกษตรกรขาดพันธุ์พืช สัตว์ ที่มีคุณภาพ
© ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
© ประชากรในบางครัวเรือนขาดที่ดินทากิน
© มีศัตรูพืชในการเกษตรจานวนมาก
© กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
© ขาดบุคลากรทางการศึกษา (ครูในพื้นที่ไม่เพียงพอ)
© ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และติดสุรา
© ประชากรในวัยแรงงานอพยพไปทางานในเมือง
© ชุมชนขาดบุคลากรในการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ
© ชุมชนขาดศูนย์ฝึกอาชีพ
© ประชากรขาดวัตถุดิบในการผลิตสินค้า OTOP
© ชุมชนขาดความรู้ในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
© พื้นที่การเกษตรเกิดปัญหาสารพิษตกค้าง
(๓) โอกาส (O : Opportunity)
© ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น
© จานวนหนี้สินของประชาชนมีจานวนลดลง
© การคมนาคมสะดวก และมีการซ่อมบารุง
© ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสามัคคี และมีน้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค
© การสื่อสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียง
© เยาวชนมีการศึกษาดี มีคุณธรรม และมีวินัย
© ชุมชนมีการใช้เกษตรอินทรีย์ (ปลอดสารพิษ) อาหารปลอดภัย
© ชุมชนมีการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
© ชุมชนได้นาการปกครองระบบประชาธิปไตยเข้ามาใช้อย่างจริงจังให้อบายมุขลดลง

๑๗
(๔) อุปสรรค (T : Threat)
© นโยบายของรัฐไม่เอื้ออานวยในการพัฒนาชุมชน
© ประชากรส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
© องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับงบประมาณที่จัดสรรให้น้อย
© ชุมชนมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
© ระดับความสนใจของผู้นาชุมชนมีน้อย
© ขาดความต่อเนื่องในการติดตาม และประเมินโครงการในตาบล
© ชุมชนมีปัญหาภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง น้าท่วม)
© ชุมชนมีปัญหาเรื่องโรคระบาด สัตว์ คน และพืช
© ประชากรวัยทางานขาดทักษะด้านฝีมือแรงงาน
© มีปัญหาเรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรมของประชาชน
© ปัญหาการเมืองทุกระดับ
© ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ และบุคลากรระดับสูง
จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนามาวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาตร์การพัฒนาได้ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่มี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
ระดับกลาง เป็นผู้บริหารสูงสุด
- ปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับกลาง
๑
อัตรา
และมีการแบ่งส่วนราชการเป็น ๔ ส่วน คือ
(๑) สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบล มีห น้าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับราชการทั่ว ไปขององค์การ
บริหารส่วนตาบลและราชการที่มิ ได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มีบุคลากรปฏิบัติงาน จานวน ๑๒ อัตรา ประกอบด้วย
- หน.สป.(นักบริหารงานทั่วไป)ระดับต้น
๑
อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก.
๑
อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
๑
อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.
๑
อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
๑
อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
๑
อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- นักการภารโรง
๑
อัตรา
- พนักงานขับรถ
๒
อัตรา
- คนงานทั่วไป
๒
อัตรา
- แม่บ้าน
๑
อัตรา

๑๘
(๒) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ งาน
เกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้
และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน จานวน ๕ อัตรา ประกอบด้วย
- ผอ.กองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)ระดับต้น
๑
อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
๑
อัตรา
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
๑
อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
๑
อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
๑
อัตรา
(๓) กองช่าง มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรมการ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ บารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน จานวน ๖ อัตรา ประกอบด้วย
- ผอ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น
๑
อัตรา
- นายช่างโยธา ปง./ชง.
๑
อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑
อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานผลิตน้าประปา
๑
อัตรา
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๑
อัตรา
- คนงานทั่วไป
๑
อัตรา
(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลอัน ได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งานบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่าย
โอนการจัดการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัด
กิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทานุ
บารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย มี
บุคลากรปฏิบัติงาน จานวน ๘ อัตรา ประกอบด้วย
- ผอ.กองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา)ระดับต้น
๑
อัตรา
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
๑
อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก
๓
อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
- ผู้ดูแลเด็ก

๑

อัตรา

๒

อัตรา

๑๙
สถิติปริมาณงานในรอบปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
สานักปลัด
งาน
1. ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะข้อราชการทั่วไป
2. ดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษ
เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ
3. งานบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน
4. งานนโยบายและแผน
5. แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
6. งานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็น หน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
7. งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ
8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. งานแก้ไขเรื่องร้องเรียน

ปริมาณ
(เรื่อง)
30
45

ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย
ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
(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
ปริมาณ
(เรื่อง)

งาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และดาเนินการ
ปฏิบัติงานบริหารงานกองคลังที่ต้องใช้ความชานาญ
2. งานรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
3. งานการจัดเก็บรายได้
4. งานการเงินต่างๆ
5. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง
6. งานทะเบียนพาณิชย์
7. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น

80
600
1,171
120
300
2
96

ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย
ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
(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

๒๐
กองช่าง
งาน

ปริมาณ
(เรื่อง)

ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย
ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
(ชม.)
(ชม.)

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

งานสารวจโครงการ
งานออกแบบ
งานปริมาณราคา
งานควบคุมอาคารก่อสร้าง
งานก่อสร้างถนน
งานซ่อมแซมถนน
งานขยายเขตไฟฟ้า
งานซ่อมแซมไฟฟ้า
งานแก้ไขเรื่องร้องเรียน

15
15
15
15
5
10
12
50
30

1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380

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

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระยะเวลา
ปริมาณ
งาน
ปฏิบัติงาน
(เรื่อง)
(ชม.)
งานวางแผนงานการศึกษา
6
1,380
งานปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานศึกษา
10
1,380
งานให้คาปรึกษา แนะนาติดตามผลประเมินผล
12
1,380
งานรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา
12
1,380
งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
15
1,380
งานเกี่ยวกับการกีฬา
3
1,380

0.011
0.011
0.011
0.011
0.004
0.007
0.009
0.036
0.022

ค่าเฉลี่ย
หมายเหตุ
(ชม.)
0.004
0.007
0.009
0.009
0.011
0.002

๒๑
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
สานักปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น
(ปลัด อบต.)
ระดับ กลาง

อัตรา
( เดิม )
1

แบบวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี
อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม / ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓
ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทาหน้า ที่
พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ
และดาเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคาสั่งที่
ต้องใช้ความชานาญเกี่ยวกับการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การอนุญาต
การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การ
ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็น
อันตรายแก่สุขภาพ และหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบ ร้อยของ
ประชาชน จัดให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องมือ
เครือ่ งใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษา
อบรม จัดให้มีน้าสะอาด หรือการประปา จัดให้มี
โรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน บารุงและ
ส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร จัดให้มีและ
บารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้
มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น จัด
ให้มีและบารุงทางระบายน้า เทศพาณิชย์ จัดให้มี
และบารุงส้วมสาธารณะ จัดให้มีและบารุง

๑. รายงานเสนอแนะและดาเนินงานตาม
กฎหมายและระเบียบคาสั่งที่ต้องใช้ความชานาญ
จานวน 48 เรื่อง
๒. อนุมัติ การประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
แก่สุขภาพ
จานวน 15 เรื่อง
๓. จัดให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
จานวน 10 ครั้ง
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
จานวน 12 ครั้ง
๕. จัดให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
จานวน 36 เรื่อง
๖. อนุมัติจ้างลูกจ้างและคนงาน
จานวน 13 ราย
๗. ตรวจฏีกา ลงนามถอนเงิน
จานวน 400 เรื่อง
๘. ปฏิบัติงานราชการอื่น ๆ
จานวน 200 เรื่อง

-

-

-

รวม

1

สงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบารุง
โรงพยาบาล จัดให้มีการสาธารณูปการ จัดให้มี
การจัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
จัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดให้มีและ
บารุงสถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้
มีและบารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และ
รักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอื่น
ซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข และหน้าที่อื่น ๆ
ซึ่งมีคาสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วน
ตาบล เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วน การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความ
สงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วย
เลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่ การจัดการให้ความสะดวก
และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง การ
ขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้าง และคนงานองค์การบริหารส่วนตาบล
การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงาน
และพนักงานส่วนตาบลประจาปี การขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
กรรมการสอบแข่งขันบุคคลเข้าบรรจุ
เข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ ก.อบต.
จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนพนักงาน
ส่วนตาบลผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย เป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ

การศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค
ระบาดสัตว์ เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้เก็บ
รักษาเอกสารสาคัญขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคาร
ออมสิน คลังจังหวัด เป็นกรรมการรักษาเงินของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เป็น พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบารุงท้องที่ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย เป็นพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตร
การฆ่าและการจาหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้า หน้าที่
ดับเพลิง เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้า หน้าที่
จัดทารายงานประจาปี เป็นกรรมการตรวจรับ
วัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็น
กรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็นกรรมการ
ควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอานวย
การศึกษา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็น
กรรมการจัดงานประจาปี อันเป็นประเพณี
ท้องถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่น
ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ
เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาแนะนาปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยว กับงานในหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ

แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบาย
และแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้วยังทา
หน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณา
วางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงาน
ที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผน
มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย

๒๕

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
สานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
( หัวหน้าสานักปลัด )
ระดับต้น

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญ
พิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดย
ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายด้าน เช่น
งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ
งานทะเบียนงานนโยบายและแผน งานควบคุมและสงเสริม
การทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบ
งาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่
ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการ
ประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการ
ประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดตอกับหนวยงานและ
บุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนา ที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมใน
การกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด

1.ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ
ข้อราชการทั่วไป จานวน 30 เรื่อง
2. ดาเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความ
ชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
หรืองานเลขานุการ จานวน 45 เรื่อง
3. งานติดตอหนวยงานและบุคคลตางๆ
งานติดตามผลงาน จานวน 40 เรื่อง
4. งานนโยบายและแผน จานวน 15
เรื่อง
5. แกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ จานวน 45
เรื่อง
6. งานราชการที่มิไดกาหนดใหเปนหนาที่
ของกองหรือสวนราชการใดในองคการ
บริหารสวนตาบลโดยเฉพาะ จานวน
40 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓
-

-

-

รวม

1

ในฐานะหัวหน้า หนวยงานทาหนาที่กาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจาหนาที่และงบประมาณ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผน
มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให
คาปรึกษาแนะนาปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิด
ชอบดวยและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งงานราชการ
ที่มิไดกาหนดใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในองค
การบริหารสวนตาบลโดยเฉพาะ

๒๗
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
สานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปก./ชก.

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์
นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบายจัดทา
แผนโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
บริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็น
นโยบาย แผนงานขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
โครงการระดับชาติแล้วแต่กรณี ให้คาปรึกษาแนะนา
ในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
บ้างแล้ว ยังทาหน้าที่ติดต่อประสานงานวางแผน
มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษา
แนะนาปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและ

๑. จัดทาแผนพัฒนาสามปี
จานวน 1 ครั้ง
๒. จัดทาแผนชุมชน จานวน 1 ครั้ง
๓. จัดทารายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา จานวน 1 ครัง้
๔ จัดทาแผนการดาเนินงาน จานวน 1
ครั้ง
๕ จัดทาการประชุมประชาคม จานวน
11 ครั้ง
๖ จัดทากิจกรรมอบรม / ศึกษาดูงาน
จานวน 2 ครั้ง
๗ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย จานวน 36 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 25๖๓
-

-

-

รวม

1

แก้ปัญหา ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิด ชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทา
หน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๒๘
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
สานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน
ปก./ชก.

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนา
ชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างเช่น สารวจข้อมูเบื้องต้นในเขตพัฒนา
ชุมชนเพื่อจัดทาแผนงานดาเนินการและสนับสนุน
ให้มีการรวม กลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ
แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษา
กลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้
มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนา
กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนา
และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
รายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อานวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้านติดตาม
ผลงานและจัดทารายงานต่างๆเป็นต้น ให้

๑. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม / จัด
กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ-กลุ่มองค์กร
จานวน 8 เรื่อง
๒. ดาเนินการด้านเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพจานวน 1,500 ราย
๓. อานวยความสะดวกและประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน จานวน 20 เรือ่ ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 255๒ 256๓
-

-

-

รวม

1

คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

สานักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
ปก./ชก.

1

ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบ ดาเนินการ
ออกคาสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวกับงาน
บุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนา
บุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการ
ดาเนินการเรื่องการขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดาเนินการเรื่องการ
ขอรับบาเหน็จบานาญและเงินทดแทน จัดทา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตาบล ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.ดาเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตาบล จานวน ๒ ครัง้
๒.ดาเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานจ้าง
จานวน ๑ ครั้ง
๓.จัดทาคาสั่งงานบุคคล จานวน ๒๐ ครั้ง
๔.ดาเนินงานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
จานวน ๒๐ ครั้ง

๒๙
อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
25๖๑ 25๖๒ 256๓
-

-

-

1

๓๐
ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

สานักปลัด
นักจัดการงานทั่วไป
ปก./ชก.

1

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานทั่ว ไปโดย ควบคุมการจัดการงานต่างๆ
หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน
งานการเงิ น และบั ญ ชี งานพั ส ดุ งานจั ด พิ ม พ์ และ
แจกจ่ า ยเอกสาร งานระเบี ย บแบบแผน งานรวบรวม
ข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ
ที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร
เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่อง
เสนอที่ ป ระชุ ม จดบั น ทึ ก และเรี ย บเรี ย งรายงานการ
ประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทาเรื่องติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตาม

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

๑.งานกิจการสภา จานวน ๘ ครั้ง
๒.งานโต้ตอบเรื่อง จานวน ๔๐ เรื่อง
๓.งานร้องเรียนร้องทุกข์ จานวน ๔๐ ครั้ง
๔. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย จานวน 3๐ ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓
-

-

-

รวม

1

คาสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

๓๑

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
สานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ
ปง./ชง.

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

1

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสาร
บรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกา กับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด หรือตามคา สั่ง หรือแบบ หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่
ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่ง
หนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือ
โต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและ

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 25๖๓
๑. ลงทะเบียนหนังสือรับ
จานวน 1,400 เรื่อง
๒. ลงทะเบียนหนังสือส่ง
จานวน 800 เรื่อง
๓. ร่างจัดทาหนังสือราชการ
จานวน 300 เรื่อง
๔. จัดทารายงานการประชุม
จานวน 36 เรื่อง
๕. คัดลอกรายการต่าง ๆ

-

-

-

รวม

1

ตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสาเนา หนังสือเอกสาร
ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ
ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วย
รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทา บันทึก ย่อ
เรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออา นวยความสะดวก และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

จานวน 80 เรื่อง

๓๒
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
สานักปลัด
นักการภารโรง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

1

เปิด – ปิด สานักงาน ทาความสะอาดบริเวณ
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ
เดินหนังสือราชการในสานักงานและนอกสถานที่
หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1. เปิด – ปิด สานักงาน
จานวน 365 ครั้ง
2. ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่
และทรัพย์สินของทางราชการ
จานวน 365 ครั้ง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย จานวน 200 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓
-

-

-

รวม

1

๓๓
ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

สานักปลัด
พนักงานขับรถ

1

ขับรถยนต์ บารุงรักษาทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

๑.ขับรถ,ดูแล บารุงรักษาสภาพรถ ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน จานวน ๓๖๕ ครั้ง

๒. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓
-

-

-

รวม

1

๓๔
ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

สานักปลัด
พนักงานขับรถ
(ประจารถขยะ)

1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน ๑.ขับรถ,ดูแล บารุงรักษาสภาพรถ ให้อยู่ในสภาพ
และที่รองรับขยะมูลฝอย และนาขยะมูลฝอยไปทาลายยัง สมบูรณ์พร้อมใช้งาน จานวน ๓๖๕ ครั้ง
๒. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ที่ทาลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
จานวน 200 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓
-

-

-

รวม

1

๓๕

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

สานักปลัด
คนงานทั่วไป

๒

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 เรื่อง
๒. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 ครั้ง

-

-

-

๒

๓๖

ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

สานักปลัด
แม่บ้าน

1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ทาหน้าที่จัดเตรียม
๑.ทาความสะอาดอาคารสานักงาน จานวน
อาหารให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว ทาความ
๓๖๕ ครั้ง
สะอาดดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงาน

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓
-

-

-

รวม

1

ดังกล่าวรวมทั้งอุปกรณ์ภายในสานักงาน หรือปฏิบัติงาน ๒.ทาความสะอาดดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องสาหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทาง เครื่องใช้ของศพด.รวมทั้งอุปกรณ์ภายใน
ราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สานักงาน จานวน ๓๖๕ ครั้ง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 ครั้ง

๓๗
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
ระดับต้น

1

พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอ 1. ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ
แนะ และดาเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการ และดาเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่
คลังที่ต้องใช้ความชานาญ โดยตรวจสอบการ ต้องใช้ความชานาญ

-

-

-

1

จัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน
เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งาน
การจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ
งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล
งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิก เงิน
งบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยว กับ
การเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและ
หลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผน
งานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่สังกัด หน่วยงานการคลังปฏิบัติ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบ
และประเมินผล ทารายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับ
รายจ่าย กาหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้
เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติ
งานโดยทั่วไปของอบต. สืบหาแหล่งที่มาของ
รายได้ ดาเนินการให้มีการชาระภาษีและค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการ
รายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วม

จานวน 48 เรื่อง
2. ตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย จานวน 400 เรื่อง
3. พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ
จานวน 48 เรื่อง
4. ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การ
จัดซื้อ การจ้าง จานวน 150 เรื่อง
5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
จานวน 36 เรื่อง

เป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบ หมาย
เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรม การ
ตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหา
และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบาย
และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัว หน้าหน่วยงาน
นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว
ยังทาหน้าที่กาหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาร่างตรากาลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบ
หมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
๓๙

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

กองคลัง
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก./ชก.

ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิด ชอบ
ไม่สูงนักเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
ตรวจสอบหลักฐานและใบสาคัญการเบิกจ่ายเงิน
จัดทาบัญชีทั่วไปของราชการ เช่น ทาบัญชีเงินสด
บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแยกประเภทเป็นต้น
ช่วยพิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไม่มีปัญหา เช่น
ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้น
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจทานการ
ตั้งฎีกาเบิกจ่าย ทาหนังสือโต้ ตอบเกี่ยวกับ การ
เงิน การบัญชี การงบประมาณ จัดสรรเงินงบประ
มาณรายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตรวจสอบ
งบเดือนทารายงานการเงิน ให้คาปรึกษาแนะนาใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้า หน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อ
ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี
จานวน 100 เรื่อง
2. ทาบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร
บัญชี
จานวน 100 เรื่อง
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย
จานวน 100 เรื่อง
4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
จานวน 36 เรื่อง

-

-

-

1

๔๐
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๒

รวม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ปก./ชก.

1

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สารวจ รับแบบ
แสดงรายการ คาร้อง คาขอ หรือเอกสาร หลักฐาน
ต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนใน
ขั้นต้น ช่วยรับและนาส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชี
ทะเบียนต่าง ๆ
และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้ จาก
ทรัพย์สินและรายได้อื่น ๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การ
ทาน้าแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้ง
ตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่ง
ปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อ สร้างอาคาร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อบังคับตาบล
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตาบล ค่า
อากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรม เนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่า
อาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่า
เช่าแผงลอย ค่าที่ วางขายของในที่สาธารณะ
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่าย
เวช ภัณฑ์ ค่าจาหน่ายคาร้องต่างๆ ค่าธรรม เนียม
การโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น
การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่อง

1. สารวจโฉนดสาหรับชาระภาษีบารุงท้องที่
จานวน 1,400 เรื่อง
2. รับชาระภาษีบารุงท้องที่
จานวน 1,400 ราย
3. รับชาระภาษีป้าย
จานวน 20 ราย
4. รับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน 10 ราย
5. รับชาระค่าธรรมเนียมการค้าที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
จานวน 15 ราย
6. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
จานวน 36 เรื่อง

-

-

-

1

อื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือ
รายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน ลง
รหัสใบแสดงราย การเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

๔๒

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

๑

ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน จัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา
จัดทาทะเบียนเบิกจาย ทารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
ดาเนินการจัดซื้อและวาจาง ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษาและเสนอความเห็นชอบ
เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจาง
บันทึกและหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานพัสดุเปนตน ใหคา
ปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรอง
ลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดัง
กลาวขางตนแลวยังทาหนาที่ติดตอประสานงานวางแผน
มอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
ปี
25๖๑ 25๖๒ 2563

รวม

กองคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปง./ชง.

1. ปฏิบัติงานค่อนข้างยากเกี่ยวกับงาน
พัสดุ จานวน 50 เรื่อง
2. เก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
จานวน 50 เรื่อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
จานวน 36 เรื่อง

-

-

-

1

๔๓

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

กองคลัง
คนงานทั่วไป

๑

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 เรื่อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 ครั้ง

-

-

-

๑

๔๔
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง /
ปี

1

ควบคุมงานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบคุมงานช่าง
งานโยธา การวางโครงการสารวจ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้
ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม
ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ตลอดจน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบารุงรักษาและติดตาม
ผลงานวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุม
การเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา
จัดพิมพ์ รูปแบบรายการต่างๆ ดาเนินการประกวดราคา
ทาสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวด
เพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในด้านงานก่อ
แบบและงานก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปรายการ
และรายการ เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้าง
เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อแสร้างต่างๆ ของ
เอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้าง
ด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น
สะพาน ถนน ท่อระบายน้า ทางเท้า คลอง อาคาร
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สวนสาธารณะ สารวจข้อมูลจราจร
สารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า
สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บารุงรักษาเครื่องจักร

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับควบคุมงานช่าง
งานโยธา
จานวน 25 โครงการ
2. สารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบ
จานวน 200 โครงการ
3. ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง การประมาณราคา
จานวน 200 โครงการ
4. ตรวจสอบ / ซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ
จานวน 12 รายการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นๆ
จานวน 36 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ระดับต้น

-

-

-

1

ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการงาน รวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา
งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการ
ควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจ ป้องกันอัคคีภัย เป็น
นายตรวจเวรยามสานักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม
ในการกาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวาง
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน
วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔๖

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองช่าง
นายช่างโยธา ปง./ชง.

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง /
ปี

๑

ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไม่สูงนัก
เกีย่ วกับงานช่างโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อ
สร้างและบารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการ
ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษาแนะนา
หรือ ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ทางสะพาน
ท่อระบายน้า ช่องน้า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน ชลประทาน
ประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็น
ต้น ปฏิบัติงานสารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น
สารวจเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหา
คุณสมบัติของดินสารวจข้อมูล การจราจร สารวจทางอุทก
วิทยา สารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คานวณ
แบบด้านช่างโยธา ซ่อม สร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสารวจและทดลองทุกชนิดให้
ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้การบารุงรักษาเครื่องจักร
ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงาน ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเป็นต้น ให้คาปรึกษาแนะนาในการ

1. การออกแบบ การควบคุมการ
ก่อสร้างและบารุงรักษา ด้านช่างโยธา
จานวน 25 เรื่อง
2. คาปรึกษาแนะนาหรือ ตรวจสอบที่
เกี่ยวกับงานช่างโยธา
จานวน 25 เรื่อง
3. ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา
จานวน 25 เรื่อง
4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น ๆ
จานวน 36 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓
-

-

-

รวม

๑

ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อ
ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔๗
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

1

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง ลงทะเบียน
หนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสาเนา พิมพ์
ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ
ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอานวยความ
สะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

กองช่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1. ลงทะเบียนหนังสือรับ
จานวน 1,400 เรื่อง
2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง
จานวน 800 เรื่อง
3. ร่าง – จัดทาหนังสือราชการ
จานวน 300 เรื่อง
4. จัดทารายงานการประชุม
จานวน 36 เรื่อง
5. คัดลอกรายการต่างๆ
จานวน 80 เรื่อง

-

-

-

-

๔๘

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

๑

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้าประปา จัดน้าสะอาด
บริการประชาชน บริการผู้ใช้น้าประปา เตรียม
น้าประปาสารองไว้เพื่อการดับเพลิง และปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน้าและคานวณ
ปริมาตรน้าจากมาตรวัดน้าของผู้ใช้น้าและปฏิบัติงาน
อื่นที่เกี่ยวกับข้องหรือตามที่ผู้บังคับ-บัญชา
มอบหมาย

1. เปิด – ปิดน้า
จานวน 365 ครั้ง
2. ดูแล บารุงรักษาความสะอาดของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ตามแผนการซ่อม
บารุง และบริเวณสถานที่สิ่งแวดล้อมภายใน
บริเวณ เพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย
จานวน 365 ครั้ง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

กองช่าง
พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

-

๑

๔๙

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

๑

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก
ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคาสั่ง
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือ
รายละเอียดและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

1. ซ่อมไฟ ประกอบ แก้ไข ติดตังและ
บารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าของสานักงาน,ศพด.และไฟฟ้า
สาธารณะ จานวน ๖๐ ครั้ง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

กองช่าง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

-

-

-

๑

๕๐

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

กองช่าง
คนงานทั่วไป

๑

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
จานวน 200 เรื่อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 ครั้ง

-

-

-

๑

๕๑
ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1

กาหนดจุดมุงหมายการทางาน ติดตอประสานงาน การ
พิจารณาวางแผนอัตรกาลังเจาหนาที่และงบประมาณดาน
การศึกษา การวางแผนงาน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่ง
การ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ใหคาปรึกษา แนะนา
ติดตามผลประเมินผล และแกไขปญหาตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของฝายการศึกษาทองถิ่น ปฏิบัติงานที่คอน
ขางยากมากเกี่ยวกับงานศึกษาทองถิ่นงานสังคมสงเคราะห
งานสันทนาการ การพลศึกษา ลูกเสือและยุวกาชาด

1. การวางแผนงานการศึกษา จานวน 6
เรื่อง
2. ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงาน
ศึกษาทองถิ่น จานวน 10 เรื่อง
3. ใหคาปรึกษา แนะนาติดตามผล
ประเมินผล จานวน 12 เรื่อง
4. รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา จานวน
12 เรื่อง

ผู้อานวยการกอง
การศึกษา
(นักบริหารงาน
การศึกษา)
ระดับต้น

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม / ลด รวม
25๖๑ 25๖๒ 2563
-

-

-

1

โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน
5. งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
งานวางแผนการศึกษา รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา จานวน 15 เรื่อง
งานนิเทศการศึกษา งานตรวจโรงเรียน งานประเมินผล
งานเผยแพรการศึกษา งานปรับปรุงโรงเรียน งานขยาย
การศึกษาภาคบังคับ งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตร
งานบริหารงานบุคคล การจัดทางบประมาณและ
ดาเนินการตามงบประมาณ งานสงเคราะหผูมีปญหาทาง
สังคม งานกีฬาประชาชน งานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ
งานใหเปนไปตามกฎหมาย ใหคาปรึกษาแนะนาในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา การประสานงาน
กับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นๆและปฏิบัติหนาที่ที่
เกี่ยวของ
๕๒
ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
(เดิม)

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะ
แนวการศึกษา การบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษา โดย
การใช้เทคโนโลยี่ทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรมข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการกาลังคน หลักสูตรแบบเรียน ความ
รู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีการศึกษา จัด

1. การวางแผนงานการศึกษา จานวน 6
เรื่อง
2. ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงาน
ศึกษาทองถิ่น จานวน 10 เรื่อง
3. ใหคาปรึกษา แนะนาติดตามผล
ประเมินผล จานวน 12 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม / ลด รวม
25๖๑ 25๖๒ 2563

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา
ปก /ชก

-

-

-

-

ประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนาการศึกษา
และอาชีพ เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการวิทยุ
โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทาวรสารหรือเอกสาร
ต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา จานวน
12 เรื่อง
5. งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
จานวน 15 เรื่อง

๕๓
ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
(เดิม)

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

๓

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่ง
เสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนจานวน
๗๐ คน ใช้เวลา ๓,๓๖๐ นาที
2. ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 48 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม / ลด รวม
25๖๑ 25๖๒ 2563

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

๓

เช่นเดียวกับตาแหน่งครูผู้ช่วย และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

๕๔
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
(ทักษะ/คุณวุฒิ)

๑

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้
การส่ง เสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนจานวน
๗๐ คน

-

-

-

๑

ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่าน 2. ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนา
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
เด็กเล็ก จานวน 48 เรื่อง
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูเช่นเดียวกับตาแหน่งครู
ผู้ช่วย และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕๕

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
25๖๑ 25๖๒ 256๓

รวม

ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

๒

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้
การส่ง เสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่าน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูเช่นเดียวกับตาแหน่งครู
ผู้ช่วย และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนจานวน
๗๐ คน
2. ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 48 เรื่อง

-

-

-

๒

๕๖
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน

รวม

กรอบ
อัตรา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ

กาลังเดิม
๑

๒๕๖๑
๑

๒๕๖๒
๑

๒๕๖๓
๑

๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๑
-

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
๕

๑
๕

๑
๕

๑
๕

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

ว่าง

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

รวม

ว่าง

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

ว่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป

รวม

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑
๑
๖

๑
๑
๑
๖

๑
๑
๑
๖

๑
๑
๑
๖

-

-

-

ว่าง

๕๗

ส่วนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
นักวิชากาศึกษา (ปก./ชก.)
ครูผดู้ ูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็กเล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

รวม
รวมทั้งหมด

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๓

๑
๓

1
๓

1
๓

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๗
๓๑

๘
๓๒

๘
๓๒

๘
๓๒

+1
+1

-

๐
๐

ว่าง๑

๑. กรณีปรับเพิ่มตาแหน่งในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) มีดังนี้
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สาหรับตาแหน่งที่ขอปรับเพิ่ม จานวน ๑ ตาแหน่ง ทั้งนี้การปรับเพิ่มตาแหน่งเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนยาวใหญ่ ได้รับภารกิจเพิ่มมากขึ้น จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในด้านนี้ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๕๘
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ มีอัตรากาลังปัจจุบัน ๒๗ ตาแหน่ง ๓๓ อัตรา ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
จานวน
เงินเดือน เงินเดือน
รวม
(คน)
บัญชี ๔
บัญชี ๕
๑ ปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑

๑) สานักปลัด มีอัตรากาลังปัจจุบัน ๑๑ ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
จานวน
(คน)
หน.สป. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
๑
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
๑
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)
๑
นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.)
๑
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
๑

33,770

33,770

๑๒ อัตรา 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 นักการภารโรง

๑

๙,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๘ พนักงานขับรถ

๑

๙,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

พนักงานขับรถ

-

๙,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๒

๙,๐๐๐

๒๑๖,๐๐๐

๑

๙,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๙ คนงานทั่วไป
๑๐ แม่บ้าน

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

๕๙
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ที่
๑
๒

๓
๔
๕
๖

ที่
๑
๒
๓

๒) กองคลัง มีอัตรากาลังปัจจุบนั ๕ ตาแหน่ง ๖ อัตรา ดังนี้
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน เงินเดือน
(คน)
บัญชี ๔
บัญชี ๕
ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
๑
๒๙,๑๑๐ ๒๙,๑๑๐
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
๑
๒๐,๔๐๐ ๒๐,๔๐๐
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)
๑
๑๗,๕๗๐ ๑๗,๘๙๐
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
๑
๑๔,๐๖๐ ๑๔,๓๑๐
พนักงานจ้างทั่วไป
๙,๐๐๐
คนงานทั่วไป
๑
๓) กองช่าง มีอัตรากาลังปัจจุบัน ๔ ตาแหน่ง ๖ อัตรา ดังนี้
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน เงินเดือน
(คน)
บัญชี ๔
บัญชี ๕
ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )
๑
๒๖,๔๖๐ ๒๖,๔๖๐
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป

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

๑๐๘,๐๐๐

รวม
๓๕๙,๕๒๐
๒๕๖,๔๔๐

๑๓๘,๐๐๐

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

๔,๕๑๒

๐

๒,๗๖๐

๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตรากาลังปัจจุบัน ๖ ตาแหน่ง ๘ อัตรา
ดังนี้
ตาแหน่ง
จานวน 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
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)
๐
๑๖๕,๗๘๐
๐
๐
ครูผดู้ ูแลเด็ก (คศ.๑)
๒
๐
๐
๐
๐

๔
๕
๖
๗

ครูผดู้ ูแลเด็ก (ครู)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็กเล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

-

๐

๑
๑
๑

๙,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๐

๐

๐

๖๐

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

จานวน จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง ทั้งหมด
จานวน เงินเดือน
(คน)
(๑)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ระดับ

ที่

๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อสายงาน

ปลัดอบต.(นัก
กลาง
บริหารงานท้องถิ่น)
สานักปลัด อบต.
หน.สป.(นักบริหารงาน
ทั่วไป)
ต้น
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ชก.
นักพัฒนาชุมชน
ปก.
นักจัดการงานทั่วไป
ปก.
นักทรัพยากรบุคคล
ปก./ชก.
เจ้าพนักงานธุรการ
ปง./ชง.
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
คนงานทั่วไป

๑๑ แม่บ้าน

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ค่าใช้จ่ายรวม (๓)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

หมาย
เหตุ
๒๕๖๓

๑

๑

๕๘๙,๐๘๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑๖,๓๒๐ ๑๖,๕๖๐ ๑๖,๓๒๐ ๖๐๕,๔๐๐ ๖๒๑,๙๖๐ ๖๓๘,๒๘๐

๑

๑

๓๗๑,๗๖๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑๒,๙๖๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๓๘๔,๗๒๐ ๓๙๘,๑๖๐ ๔๑๑,๔๘๐

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
-

๓๑๑,๖๔๐
๒๗๑,๒๐๐
๒๕๓,๖๘๐
๓๕๕,๓๒๐
๒๙๗,๙๐๐

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

๑๒,๑๒๐
๘,๘๘๐
๘,๘๘๐
๑๒,๐๐๐
๙,๗๒๐

๑๒,๖๐๐
๙,๐๐๐
๗,๖๘๐
๑๒,๐๐๐
๙,๗๒๐

๑๒,๙๖๐
๙,๓๖๐
๘,๘๘๐
๑๒,๐๐๐
๙,๗๒๐

๑
๒
๒

๑
๒

๑๐๘,๐๐๐
๒๑๖,๐๐๐
๒๑๖,๐๐๐

๑
๒
๒

๑
๒
๒

๑
๒
๒

-

-

-

-

-

-

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ว่าง
๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ว่าง๑
๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐

๑

๑

๑๐๘,๐๐๐

๑

๑

๑

-

-

-

-

-

-

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐

๓๒๓,๗๖๐
๒๘๐,๐๘๐
๒๖๒,๕๖๐
๓๖๗,๓๒๐
๓๐๗,๖๒๐

336,๓๖๐
๒๘๙,๐๘๐
๒๗๑,๒๐๐
๓๗๙,๓๒๐
๓๑๗,๓๔๐

๓๔๙,๓๒๐
๒๙๘,๔๔๐
๒๘๐,๐๘๐
๓๙๑,๓๒๐ ว่าง
๓๒๗,๐๖๐ ว่าง

๖๑
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

จานวน จานวนที่มีอยู่ปัจจุบนั
ตาแหน่ง ทั้งหมด
จานวน เงินเดือน
(คน)
(๑)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ระดับ

ที่

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑๗
๑๘

ชื่อสายงาน

กองคลัง
ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) ต้น
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก.
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปง./ชง.
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
กองช่าง
ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
ต้น
นายช่างโยธา
ปง./ชง.
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

๑๙ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
๒๐ พนักงานผลิตน้าประปา
๒๑ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๒๒ คนงานทั่วไป

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๔๓๘,๐๐๐
๒๗๑,๒๐๐
๒๓๗,๖๐๐
๓๐๗,๖๒๐

๔๕๑,๓๒๐
๒๘๐,๐๘๐
๒๔๕,๒๘๐
๓๑๗,๓๔๐

๔๖๔,๖๔๐
๒๘๙,๐๘๐
๒๕๓,๖๘๐
๓๒๗,๐๖๐

๑
๑
๑
-

๔๒๔,๕๖๐
๒๖๒,๕๖๐
๒๒๙,๙๒๐
๒๙๗,๙๐๐

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-

-

๑๓,๔๔๐
๘,๖๔๐
๗,๖๘๐
๙,๗๒๐

๑๓,๓๒๐
๘,๘๘๐
๗,๖๘๐
๙,๗๒๐

๑๓,๓๒๐
๙,๐๐๐
๘,๔๐0
๙,๗๒๐

๑

๑

๑๐๘,๐๐๐

๑

๑

๑

-

-

-

-

-

-

๑
๑

-

๔๔๓,๙๔๐
๒๙๗,๙๐๐

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑

1

๑๔๐,๘๘๐

๑

๑

๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

หมาย
เหตุ

๒๕๖๑

๑
๑
๑
๑

-

ค่าใช้จ่ายรวม (๓)

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐

๑๕,๐๖๐ ๑๕,๐๖๐ ๑๕,๐๖๐ ๔๕๙,๐๐๐ ๔๗๔,๐๖๐ ๔๘๙,๑๒๐
๙,๗๒๐ ๙,๗๒๐ ๙,๗๒๐ ๓๐๗,๖๒๐ ๓๑๗,๓๔๐ ๓๒๗,๐๖๐

๕,๖๔๐

๕,๘๘๐

-

-

๖,๑๒๐ ๑๔๖,๕๒๐ ๑๕๒,๔๐๐ ๑๕๘,๕๒๐
-

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐

ว่าง
ว่าง

๖๒
อัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

จานวน จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ง ทั้งหมด
จานวน เงินเดือน
(คน)
(๑)
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ระดับ

ที่

๒๓
๒๔
๒๕

๒๖
๒๗
๒๘
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ชื่อสายงาน

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงาน
การศึกษา)
ต้น
๑
๑
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1
ครูผดู้ ูแลเด็ก
๓
๒
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
๑
๑
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
๑
๑
ผู้ดูแลเด็ก
๑
๑
รวม
๓๒
๒๓
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
คิดร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)

ค่าใช้จ่ายรวม (๓)

หมาย
เหตุ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๑
1
๓

๑
1
๓

+1
-

-

-

๑๒,๒๔๐

๑๒,๙๖๐

๑๓,๔๔๐

๓๗๑,๗๖๐

๓๘๔,๗๒๐

๓๙๘,๑๖๐

-

๑
๑
3

๓๕๕,๓๒๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๓๕๕,๓๒๐

๓๖๗,๓๒๐

๓๗๙,๓๒๐

-

-

-

-

-

-

-

๑

๑

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑
๑
๓๒

๑
๑
๓๒

๑
๑
๓๒

+1

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๓๕๙,๕๒๐

๑๐๘,๐๐๐
๖,๐๙๕,๗๖๐

๕๑๘,๓๔๐ ๑๗๗,๑๘๐ ๑๗9,๓๔๐ ๖,๖๑๔,๑๐๐ ๖,๗๙๑,๒๘๐ ๖,๙๗๐,๖๒๐
๑,๓๒๒,๘๒๐ ๑,๓๕๘,๒๕๖ ๑,๓๙๔,๑๒๔
๗,๙๓๖,๙๒๐ ๘,๑๔๙,๕๓๖ ๘,๓๖๔,๗๔๔
๓๘.๑๓

๓๗.๒๙

๓๖.๔๕

๖๓

ตารางคานวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ปีงบประมาณ

ประมาณการรายรับ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓

๒๐,๘๑๖,๔๖๐
๒๑,๘๕๗,๒๘๓
๒๒,๙๕๐,๑๔๗

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
๗,๙๓๖,๙๒๐
๘,๑๔๙,๕๓๖
๘,๓๖๔,๗๔๔

ร้อยละ
๓๘.๑๓
๓๗.๒๙
๓๖.๔๕

๖๔

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

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่
ปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(๑)

สานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานัก

ปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
๕. งานกิจการสภา

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลังระดับ
ต้น)
๑. งานการเงิน
๒. งานบัญชี
๓. งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น)
๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
๓. งานประสาน
สาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง

งานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)

๑. งานบริหารงานการศึกษา
๒. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
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๖๕

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

(งาน) บริหารทั่วไป
…………(๑๐)

(งาน)ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

……………………..(๐)

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)(๑)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)(๑)
นักจัดการงานทัว่ ไป (ปก./ชก.)(๑)
จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (๑)
นักการภารโรง (๑)*
พนักงานขับรถ (๒)*
แม่บา้ น (๑)*
คนงานทัว่ ไป (๒)*

ระดับ

(งาน) นโยบายและแผน
………………(๑)

(งาน)กฎหมายและคดี
………….(๐)

(งาน)กิจการสภา
…………(๐)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
(๑)

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้าง

รวม

สูง

๑

-

-

ปฏิบัติการ ชานาญการ

๓

๑

ชานาญ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญ
การพิเศษ
งาน

-

-

๑

-

อาวุโส

-

-

ภารกิจ

ทั่วไป*

-

๖

๑๒
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จานวน

ต้น กลาง

๖๖

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
(๑)

งานการเงิน
……………(๑)

งานบัญชี
………….(๑)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (๑)

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
……………..(๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
………………(๒)

จพง.พัสดุ (ปง./ชง.)(๑)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (๑)
คนงานทั่วไป (๑)*

วิชาการ
ทั่วไป
ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญ
การพิเศษ
งาน

ลูกจ้างประจา
อาวุโส

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*

รวม

๑

-

-

๒

-

-

-

๑

-

-

-

-

๑

๕
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จานวน

๖๗

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

…………………(๑)

……………….(๐)

อานวยการท้องถิ่น

……………………(๐)

…………………………..(๔)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (๑)
พนักงานผลิตน้าประปา (๑)*
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (๑)*
คนงานทั่วไป (๑)*

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑)

ระดับ

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค

วิชาการ

ทั่วไป

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้าง

รวม

จานวน

ต้น กลาง

สูง

๑

-

-

ปฏิบัติการ ชานาญการ

-

ชานาญ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญ
การพิเศษ
งาน

-

-

-

๑

-

อาวุโส

-

-

ภารกิจ

ทั่วไป*

๑

๓

๖

๖๘

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น(๑)

งานบริหารงานการศึกษา
………………….(๑)

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

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

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
(๑)

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
…………………………(๖)

วิชาการ

ทั่วไป

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

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑)

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้าง

รวม

จานวน

ต้น กลาง

สูง

๑

-

-

ปฏิบัติการ ชานาญการ

๔

ชานาญ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญ
การพิเศษ
งาน

-

-

-

-

-

อาวุโส

-

-

ภารกิจ

ทั่วไป*

๑

๒

๘
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๖๙

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง (๑)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ระดับ

จานวน

บริหาร
ท้องถิ่น
ต้น กลาง

สูง

ต้น

กลาง

สูง

-

-

-

-

-

๑

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชานาญการ

-

-

ทั่วไป

ชานาญ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญ
การพิเศษ
งาน

-

-

-

-

ลูกจ้างประจา
อาวุโส

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป*

-

-

รวม

-

๗๐

๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ที่

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

20-3-001101-001

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประ ระ
เภท ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

หมาย
เหตุ

ประ
เภท

ระ
ดับ

เงินเดือน
เงิน
เงิน
เดือน
ประจา
ตาแหน่ง

บท.

กลาง

๔๒๑,๐๘๐

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐

อท.

ต้น

๓๒๙,๗๖๐

๔๒,๐๐๐

๐

เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่า
ตอบแทน

สานักปลัด
นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์

ปริญญาโท

๑
นางสาวอานวยรัตน์ พรมเสน

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
ปริญญาโท

๒

๔ นายสมพล ถนัดค้า

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาตร
มหาบัณฑิต

กลาง 20-3-00-

1101-001

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

20-3-012101-001

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

๓ นายคมเพชร สุปะมา

บท.

หัวหน้าสานักปลัด

ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

อท.

ต้น

20-3-012101-001

(นักบริหารงานทั่วไป)

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

20-3-013103-001

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

วิชาการ

ชก.

20-3-013103-001

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

วิชาการ

ชก.

๓๑๑,๖๔๐

๐

๐

20-3-013801-001

นักพัฒนาชุมชน

วิชาการ

ปก.

20-3-013801-001

นักพัฒนาชุมชน

วิชาการ

ปก.

๒๗๑,๒๐๐

๐

๐

๕ นายขันทอง จอมมาลา

ปริญญาตรี

20-3-013101-001

นักจัดการงานทัว่ ไป

วิชาการ

ปก.

20-3-013101-001

นักจัดการงานทัว่ ไป

วิชาการ

ปก.

๐

๒๕๓,๖๘๐

๐

พุทธศาสตรบัณฑิต

๗๑

ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

๖

๗

ว่าง

ว่าง

พนักงานจ้างทั่วไป
๘ นายสมบูรณ์ ตัวสระเกษ
๙ นายสุระชัย เทินสระเกษ

๑๐

นางลัทธพรรณ พลแสน

กรอบอัตรากาลังเดิม

ปริญญาตรี

ปวส

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประ
เภท

ระ
ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

20-3-013102-001

นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก./ชก. 20-3-01-

20-3-014101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ตาแหน่ง

หมาย
เหตุ

เงินเดือน
ประ
เภท

ระ
ดับ

เงิน
เดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิม่ อืน่ ๆ/
เงินค่า
ตอบแทน

นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ

ปก./ชก. ๓๕๕,๓๒๐

๐

๐

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง./ชง.

๒๙๗,๙๐๐

๐

๐

3102-001
ทั่วไป

ปง./ชง. 20-3-01-

ทั่วไป

4101-001

ป.๔

-

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป

ป.๔

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

๑๐๘,๐๐๐

ป.๖

-

นักการภารโรง

-

-

นักการภารโรง

-

๑๐๘,๐๐๐

-

-

คนงานทั่วไป

-

๑๐๘,๐๐๐

๑๑ นายอดุลย์ เทินสระเกษ

ป.๖

-

พนักงานขับรถ(ขยะ)

-

-

พนักงานขับรถ(ขยะ)

-

๑๐๘,๐๐๐

๗๒
ที่

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประ
เภท

ระ
ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ประ
เภท

ระ
ดับ

เงิน
เดือน

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

๑๒

ว่าง

๑๓

ว่าง

หมาย
เหตุ

เงินเดือน
เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่า
ตอบแทน

-

นักการภารโรง

-

-

นักการภารโรง

-

๑๐๘,๐๐๐

-

พนักงานขับรถ

-

-

พนักงานขับรถ

-

๑๐๘,๐๐๐

ต้น

20-3-042102-001

อท.

ต้น

๓๘๒,๕๖๐

๔๒,๐๐๐

๐

วิชาการ

ปก.

๒๖๒,๕๖๐

๐

๐

กองคลัง
๑๔ นางสาวสุภาภรณ์
บุญเกษมสิน

ปริญญาตรี

20-3-042102-001

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

อท.

(นักบริหารงานการคลัง)

ศิลปศาสตรบัณฑิต
๑๕ นางประไพ โมรานอก

ผู้อานวยการกองคลัง

20-3-043201-001

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

ผูอ้ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

วิชาการ

ปก.

20-3-043201-001

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

๑๖ นางกันนิดา ชมภูพาน
ปริญญาตรี

20-3-043203-001

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้

วิชาการ

ปก.

20-3-043203-001

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้

วิชาการ

ปก.

๒๒๙,๙๒๐

๐

๐

บริหารธุรกิจบัณฑิต

๗๓
ที่

๑๗

ชื่อ-สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
การศึกษา

เลขที่
ตาแหน่ง

ปวส.

20-3-044203-001

ว่าง

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ

กรอบอัตรากาลังใหม่
ประ
เภท
ทั่วไป

ระ
ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ปง./ชง. 20-3-04-

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ

ประ ระ
เภท ดับ

เงินเดือน
เงิน
เงิน
เดือน ประจา
ตาแหน่ง

ทั่วไป

ปง./ชง.

๒๙๗,๙๐๐

-

๑๐๘,๐๐๐

อท.

ต้น

๔๐๑,๙๔๐

ทั่วไป

ปง./ชง.

๒๙๗,๙๐๐

หมาย
เหตุ
เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่า
ตอบแทน

๐

๐

๔๒,๐๐๐

๐

4203-001

พนักงานจ้างทั่วไป
๑๘ นายคากาล คิดเข่ม

ม.3

-

-

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

กองช่าง
๑๙

ว่าง
ปริญญาตรี

20-3-052103-001

ผู้อานวยการกองช่าง

อท.

ต้น

20-3-052103-001

(นักบริหารงานช่าง)
๒๐

ว่าง
ปวส.

20-3-054701-001

นายช่างโยธา

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ทั่วไป

ปง./ชง. 20-3-05-

4701-001

นายช่างโยธา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒๑ นางสาวภัสรา มูลธรรม

ปวส.

-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

๑๔๐,๘๘๐

๗๔
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

๒๒

กรอบอัตรากาลังเดิม

พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนุชา หมั่นสระเกษ

เลขที่
ตาแหน่ง

นายสว่าง พิมพ์สระเกษ

๒๔

นายคมสัน ศรีวิชา

๒๕

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวรุจีรดา พรมเสน

ประ
เภท

ระ
ดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ประ
เภท

ระ
ดับ

-

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิต
น้าประปา

-

-

พนักงานผลิต
น้าประปา

-

ป.๖

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

ปวส.

-

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

-

-

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

-

ปวส.
๒๓

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต

20-3-082107-001

ผูอ้ านวยการกอง
อท.
การศึกษา
(นักบริหารการศึกษา)

ต้น

20-3-082107-001

ผู้อานวยการกอง
อท.
การศึกษา
(นักบริหารการศึกษา)

ต้น

เงินเดือน
เงิน
เงิน
เดือน ประจา
ตาแหน่ง

หมาย
เหตุ
เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่า
ตอบแทน

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐

๓๑๗,๕๒๐

๔๒,๐๐๐

๐

๒๖

ว่าง
ปริญญาตรี

20-3-083803-001

-

-

-

-

นักวิชาการศึกษา

วิชาการ ปก./ชก.

-

-

-

-

๗๕
ที่

ชื่อ-สกุล

การศึกษา
๒๗

นางสาวณัฐปภัสร์
พลธุระ

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิ
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
ผู้ช่วย

ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต

๒๘

นางวิภาพรรณ กิจจา

๒๙

ว่าง

๓๐

พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางประพิมพรรณ์ ชิณวงค์

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ครุศาสตรบัณฑิต
๓๑

พนักงานจ้างทั่วไป
นางรจนา แฟนพิมาย

ม.๖

หมาย
เหตุ
เงินเพิม่
อื่นๆ/
เงินค่า
ตอบแทน

๓๒

นางสาวอุไรวรรณ
หาญชนะ

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

๑๐๘,๐๐๐

๗๖

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ กาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และ
ลูกจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผล โดยกาหนดให้พนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้าง ทุกคน ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา พนักงานส่วน
ตาบล และลูกจ้าง ไว้ในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เป็นรอบระยะเวลา ๓ ปี เช่นเดียวกับการวางแผนอัตรากาลัง
๓ ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

๑. การพัฒนาผู้บริหาร
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย ๒ ปี/ครั้ง
ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
การฝึกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓ วัน

๒. การพัฒนาความชานาญการ (สายปฏิบัต)ิ
๒.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
๒.๓ การจัดหาเครื่องเครื่องใช้ให้เพียงพอ

๓. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน
๓.๑ การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสาหรับบุคคลที่บรรจุใหม่
๓.๒ การปฐมนิเทศ แนะนาชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะนาที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่
๓.๓ การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓-๔ เดือนครั้ง
เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน

๗๗

๑๓ . ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาวใหญ่ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ได้แก่
๑.๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑.๒ จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
๑.๓ จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
๑.๔ จรรยาบรรณต่อประชาชน
๒. ปฏิบัติงานตามคุณธรรมของพุทธศาสนา เช่น อิทธิบาท ๔ , สังฆหะวัตถุ ๔ , ธรรม
โลกบาล , สัปปุริสธรรม ๗ , ทศพิธราชธรรม เป็นต้น
๓. ปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของรั ฐ บาล ในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
(ธรรมาธิบาล) ได้แก่ ความถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ประชาชนมีส่วนร่วม ความ
คุ้มค่า

ภาคผนวก

