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องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

อําเภอเมืองชยัภูมิ    จังหวัดชัยภมูิ



 

 

คํานํา 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบงไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง3ปโดยมีโครงสรางการ 

แบงงานและระบบงานที่เหมาะสมไมซํ้าซอนมีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลังโครงสราง ให

เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บรหิารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.  2542และเพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล   

(ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสมทั้ง

ยังใชเปนแนวทางในการดําเนนิการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลหวยบงใหเหมาะสมอกีดวย 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบงจึงไดมีการวางแผนอัตรากําลังใชประกอบในการจัดสรร

งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเพื่อใหการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลให เกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่มี

ประสทิธิภาพมคีวามคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน

ที่ไมจําเปน          การปฏิบัตภิารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
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การจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561– 2563 

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
*************************************** 

สารบัญ 

 
 

เรื่อง          หนา 

๑.หลักการและเหตุผล         1-2 

๒.วัตถุประสงค           ๒ 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง3ป               ๓-๗ 

๔. สภาพปญหาความตองการของประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบล  ๗-๑๔ 

๕.ภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนตําบล     ๑๔-1๗ 

๖.ภารกิจหลักและภารกิจรอง        ๑๘ 

๗.สรุปปญหาและแนวทางในการบรหิารงานบุคคล     ๑๘-๑๙ 

๘.โครงสรางการกําหนดตําแหนง       ๑๙-๒๙ 

๙.ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงนิเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น    ๓๐-๓๔ 

๑๐.แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง3ป(ป 25๖๑-256๓) ๓๕-๔๐ 

๑๑.บัญชแีสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ  ๔๑-๔๕ 

๑๒.แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง    ๔๖-๔๘ 

๑๓.ประกาศคุณธรรมจรยิธรรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   ๔๙ 

ภาคผนวก 

- สําเนาคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แผนอัตรากาํลัง  3  ป 

ปงบประมาณ  พ.ศ.2561-2563 

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
  

1. หลักการและเหตุผล 

 องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดดําเนินการในการจัดทําแผนกําลัง  3  ป  โดยมีเนื้อหา

สาระท่ีเกี่ยวของกับระเบียบ กฎหมายที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความจําเปนตองจัดทําแผน

อัตรากําลัง  3  ป  ขึ้น  เชน 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ิน(ก.

จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมตีําแหนงใดระดับใด อยูในสวน

ราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานงึถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก  

และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้ งภาระคา ใชจายขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน 

(อบจ.,เทศบาล , อบต.) ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อบจ.,เทศบาล , 

อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี ้ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ และวธิกีารที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง)  

                1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.กลาง) เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ

พนักงานจางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว กําหนดเพื่อเปนการปรับปรุงแนวทางการ

บรหิารงานบุคคลของลูกจาง ใหเกิดความเหมาะสมและใหการปฏบิัตหินาที่ราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเกิดความคลองตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นนํา

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจางมากําหนดเปนประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงาน

จาง พรอมทั้งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ตามประกาศ

คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 

3) ลงวันที่  16  ธันวาคม  2556 

 1.3 คณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมมีติเห็นชอบประกาศ

กําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคการบรหิาร

สวนตําบลหวยบงจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง เพื่อเปนกรอบในการ

กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และพนักงานจาง โดยใหเสนอให

คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยได

กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห

อํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหวยบงวิเคราะหความตองการกําลังคน 



   

๒ 

วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ใน

การกําหนดตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

1.4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ(ก.อบต.ชัยภูมิ) เรื่อง 

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบรหิารสวนตําบล 

พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อประโยชนในการแบงโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดให

องคการบริหารสวนตําบล มี ๓ ขนาด ไดแก ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  การกําหนด

ตําแหนงพนักงานสวนตําบลสายงานผูบริหาร ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล หัวหนาสวนราชการ หัวหนาฝาย ใหเปนระดับใดนั้น ข้ึนอยูกับขนาดขององคการ

บริหารสวนตําบล สําหรับตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ ไดแก ตําแหนงประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จะ

เปนระดับใดนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑวาดวยการเลื่อนระดับ ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๒ /ว ๑๓๗ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางการ

ปรบัปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตามระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง) 

1.5จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  อาํเภอเมอืงชัยภูมิ

จังหวัดชัยภมูจิงึไดจัดทําแผนอัตรากําลัง3ปสําหรับงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2563ข้ึน 
 

    2. วัตถุประสงค 
 

 2.1เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม

ไมซํ้าซอน 

   2.2เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงมกีารกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลังโครงสราง

ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบรหิารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 

 2.3เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จงัหวัด)  สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรอืไม 

 2.4เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบงใหเหมาะสม 

 2.5เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีการวางแผนอัตรากําลังการจัดสรรงบประมาณและ     

บรรจุแตงต้ังพนักงานสวนตําบลการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานจางเพื่อใหการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่มี

ประสทิธิภาพมคีวามคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกจิและยุบเลิกหนวยงาน

ที่ไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.6เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน

บุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาํแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ซ่ึงมนีายกองคการ 

บรหิารสวนตําบลหวยบงเปนประธาน  เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  โดยใหมขีอบเขต 

เน้ือหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

3.1  วเิคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ความรับผดิชอบขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ตามพระราชบัญญัตกิฎหมายจัดตัง้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แตละประเภท  และตาม 

พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และตามพระราชบัญญัติ 

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542  ตลอดจน

กฎหมายอื่น  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา

อําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร  และสภาพปญหาขององคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง  เพื่อใหการดําเนินการขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  บรรลุตามพันธ

กิจที่ตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง  ตามหนวยงานตางๆใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ  

โดยมุมมองนี้เปนการพจิารณาวางานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนัน้ครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม  

อยางไร  หากงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมกีารวางแผนกรอบอัตรากําลังให

ปรบัเปลี่ยนไปตามทศิทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนนิการแลว  อาจทํา

ใหการจัดสรรอัตรากําลังคนของบางสวนราชการเปล่ียนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดการเตรียมความ

พรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

3.2  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ 

ตามอํานาจหนาที่ความรับผดิชอบ  ใหสามารถแกปญหาของตําบลหวยบง  ไดอยางมปีระสทิธิภาพและ 

ตอบสนองความตองการของประชาชน  องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  แบงสวนราชการออกเปน  

๑  สํานัก  ๔  กอง  ดังนี้ 

 1)  สํานักปลัด  ประกอบดวย 

- งานบรหิารทั่วไป 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานกิจการสภา 
- งานการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
- งานสงเสรมิการเกษตร 

  ๒)  กองคลัง  ประกอบดวย 

-  งานการเงนิ 

-  งานบัญชี 

-  งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 



   

๔ 

  ๓)  กองชาง  ประกอบดวย 

   -  งานกอสราง 

   -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

   -  งานประสานสาธารณูปโภค 

   -  งานผังเมอืง 

  ๔)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย 

   -  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

   -  งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 

   -  งานรักษาความสะอาด 

   -  งานควบคุมโรค 

  ๕)  กองสวัสดิการสังคม  ประกอบดวย 

   -  งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน 

   -  งานสงเสรมิอาชพีและพัฒนาสตรี 

   -  งานสังคมสงเคราะห 

โดยโครงสรางสวนราชการท้ัง 5 สวนราชการน้ี  ไดกําหนดงานยอยตางๆ เพิ่มเตมิจากงานหลักที่จะตอง

ดําเนินการเพื่อใหการดําเนินงานขับเคลื่อนงานตามภารกิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ 

ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลทัง้ ๕ ยุทธศาสตรคือ  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวติ  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  และยุทธศาสตรการบรหิาร

จัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหสามารถดําเนินงานใหสําเร็จสามารถแกปญหาและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในตําบลหวยบงและแกไขปญหาของจังหวัดชัยภูมิ  ไดอยางมี

ประสทิธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  โดยรายละเอียดงานตางๆ  ของแตละสวนราชการปรากฏ

ตาม ขอ ๘  โครงสรางกําหนดสวนราชการ  

 3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure  องคการบริหาร

สวนตําบลหวยบงไดนําประเด็นคาใชจายดานบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อใหการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวน

ตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปรมิาณงาน และคุณภาพของ

งาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานสวนตําบลและพนักงานครูกลุมงานตางๆ  

ดังนี้ 

3.3.1 การจัดระดับช้ันงาน  องคการบริหารสวนตําบลหวยบงมกีารจัดระดับชั้นงานที่

เหมาะสม โดยมีการพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานในแตละประเภท เพื่อใหการกําหนด

ตําแหนงและการปรบัระดับช้ันงานเปนไปอยางประหยัดและมปีระสทิธิภาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

ไดกําหนดอัตรากําลังบุคลากรในแตละสวนราชการโดยมกีารพจิารณาวา ตําแหนงที่กําหนดในแผน 



   

๕ 

อัตรากําลังปจจุบันมคีวามเหมาะสมหรอืไม  ควรปรบัเกลี่ยตําแหนง  กําหนดเพิ่ม  หรือยุบเลิกตําแหนง

ใด  โดยคํานงึถงึภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคล  ซึ่งภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคล

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบงตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปก็ไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณ

รายจายประจําปแตอยางใด  ซ่ึงก็เปนไปตามมาตรา 35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542   รายละเอียดภาระคาใชจายปรากฏตามขอ 9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับ

เงินเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น 

3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  องคการบรหิารสวน

ตําบลหวยบงไดนําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work process) ในอดีต

ยอนหลัง 3 ป คือป  2558-2560 เพื่อวเิคราะหประมาณงานตอบุคคล โดยใชสมมติฐานที่วา  “งาน

ใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา”  

อยางไรก็ดีในงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบาง

ประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได  ดังนั้น  การคํานวณเวลาท่ีใชจึงทําไดเพียงเปนขอมูล

เปรียบเทียบ  (Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอ

หนวยงานจริง  นอกจากนั้น ในบางครั้งงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะงานเปนงานโครงการพิเศษ 

หรืองานของหนวยงานอื่นเชน  สวนราชการตางๆ ในจังหวัดชัยภูมิซึ่งไดมอบหมายภารกิจงานให

พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยบงมาดําเนินการขับเคลื่อนดวยจึงจะทําใหภารกิจประสบ

ผลสําเร็จ  ซ่ึงถือเปนงานที่ไดรับมอบหมายจึงไดนําขอมูลการปฏิบัติงานดังกลาวมาใชประกอบการ

พจิารณาดวย 

3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง  โดย

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบงไดนําผลลัพธของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคการบรหิาร

สวนตําบลหวยบงมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตองใชสําหรับการสรางผลลัพธใหไดตาม

เปาหมาย  โดยใชสมมตฐิานที่วา  “หากผลงานที่ผานมาเปรยีบเทยีบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคต

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลัง

ใหม” ซึ่งในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปครั้งน้ี  ก็ไดมีการวิเคราะหปริมาณงานผลงานยอนหลัง ซ่ึง

ปรากฏวามปีรมิาณงานเพิ่มมากขึ้น  จึงไดกําหนดอัตรากําลังใหมเพื่อรองรับปรมิาณงานและเพื่อใหเกิด

การทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและองคการบรหิาร

สวนตําบลหวยบงใหไดประโยชนอยางสูงสุด   

3.6 การวเิคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  โดยองคการบริหารสวน

ตําบลหวยบงไดนําประเด็นตางๆ เชน การบริหารงาน  งบประมาณ  คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 

ประเด็น  ดังนี้ 

3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เน่ืองจากการจัดโครงสรางองคกร

และการแบงงานในพื้นที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนด

โครงสรางท่ีมากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นตามมา  ดังนัน้องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จึง

ไดมกีารทบทวนการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการ  ซึ่งในปจจุบันองคการบรหิาร 



   ๖ 

สวนตําบลหวยบงพจิารณาแลวเห็นวาการกําหนดโครงสรางในแตละสวนราชการมีความเหมาะสมแลว  

ไมจําเปนตองกําหนดฝายหรอืกําหนดงานเพิ่มขึน้แตอยางใด 

3.6.2 การเกษยีณอายุราชการ ในสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวย

บงปจจุบันมพีนักงานสวนตําบลสูงอายุที่ใกลครบเกษยีณอายุในรอบของการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 น้ี จึงไดมีการเตรียมการที่จะรองรับการเกษียณอายุของ

พนักงานสวนตําบล ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรูของพนักงานสวนตําบลที่ใกลครบเกษียณอายุ  

การจัดการองคความรูตางๆ ภายในองคกร เปนตน  เพื่อทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุไปซ่ึงเปนการ

ประหยัดคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลไดอกีทางหน่ึงดวย   

3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง

ไดสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวนราชการตางๆ และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการน้ันๆ ซ่ึงผล

จากการสอบถามดังกลาวทําใหเห็นถึงมุมมองตางๆ ท่ีทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังขององคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบงเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

3.7 การพจิารณาเปรยีบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้เปน

กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มลีักษณะงานใกลเคียงกัน โดยองคการบรหิารสวน

ตําบลหวยบงไดขอขอมูลอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลที่มีบริบทพื้นที่ใกลเคียงกันและ

งบประมาณใกลเคียงกัน จํานวน ๔ หนวยงานมาเปรยีบเทยีบไดแก   

 - องคการบรหิารสวนตําบลกุดตุม  

 - องคการบรหิารสวนตําบลนาเสยีว  

 - องคการบรหิารสวนตําบลลาดใหญ  

 - องคการบรหิารสวนตําบลหนองไผ  

3.8 องคการบริหารสวนตําบลหวยบงมีแผนพัฒนาบุคลาการ  เพื่อเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาพนักงานสวนตําบล  พนักงานครูและพนักงานจางตลอดจนรวมถึงคณะผูบริหาร  สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคน  โดยมีประเด็นสําคัญคือทุกคนตองไดรับการพัฒนาความรู

ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครัง้  

การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง

ไมมจีุดมุงหมายเพื่อใหแตละสวนราชการมแีนวทางในการพจิารณากําหนดกรอบอัตรากําลังที่เปนระบบ

มากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงที่เหมาะสม  (Right 

Jobs)  มากกวาการเพิ่ม/ลดจํานวนตําแหนง  ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลวพบวาการ

กําหนดกรอบตําแหนงในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภท

วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ

ทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชงิปฏิบัตงิาน  และสวน

ราชการอื่นก็กําหนดตําแหนงงานในลักษณะน้ีเปนตําแหนงประเภทวิชาการ  โดยไมไดเพิ่มจํานวน

ตําแหนงของสวนราชการเลย  โดยสรุปอาจกลาวไดวา  กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง  

(Effective Man Power) น้ีจะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางพอเพยีงใน



   
๗ 

๘ 

การที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวชิาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของ

แตละสวนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวธิีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการสามารถนํา

ขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอื่นๆ  เชน 

- การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบ

หากจะตองมกีารเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 

- การจัดทํากระบวนการจริง  (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะ

สามารถนําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวน

ราชการสามารถนําผลการจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานน้ีไปวิเคราะหเพื่อการปรับปรุง

กระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพมาก

ขึ้น 

- การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน  ซึ่งจะ

เปนประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรยีมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อรองรับภารกิจที่

จะเพิ่ม/ลดลง 

โดยในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  องคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบงมีกระบวนการจัดทําแผนอตัรากําลัง ๓ ป สรุปไดดังนี้ 

๑. แตงตัง้คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

๒. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอตัรากําลัง ๓ ป ครัง้ที่  1 

2.๑ วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล

หวยบง 

2.2 กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองขององคการบรหิารสวนตําบล 

2.3  วเิคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่  

2.4 สํารวจอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล  พนักงานครูและพนักงานจาง 

  ๓. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอตัรากําลัง ๓ ป ครัง้ที่  2 

3.1  วเิคราะหประเมนิความตองการกําลังคน 

3.2  ประมาณการคาใชจาย 

3.3  ขออนุมัตแิผนอัตรากําลัง 

4. จัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ ปขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง เสนอให

คณะกรรมการไดพจิารณาทบทวน 

4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน 

เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง3ปขององคการบริหารสวนตําบลหวยบงมีความครบถวน

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบงสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพองคการ

บริหารสวนตําบลหวยบงวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลวามีปญหา

อะไรและความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญดังน้ี 

สภาพปญหาของเขตพื้นที่ที่รับผดิชอบและความตองการของประชาชนแบงออกเปนดานตางๆดังนี้ 
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1.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

        1.1  การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 

        1.2  ปญหาการมโีทรศัพทสาธารณะไมเพยีงพอตอความตองการใช 

 1.3  ไฟฟาสาธารณะไมเพยีงพอ 
 

2. ปญหาดานเศรษฐกจิ การผลติ  การตลาด  รายไดและการมงีานทํา 

        2.1  การประกอบอาชพีในหมูบาน 

               - ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชพี 

               - ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชพี 

         2.2  ความรูทางดานเทคโนโลย ี การพัฒนาการเกษตร 

3.  ปญหาดาน สาธารณสุข  และการอนามัย 

          3.1  ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 

          3.2  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิ 

          3.3  ปญหาการใหบรกิารสุขภาพของผูสูงอายุ , เด็ก , สตร ีและคนพกิาร  ไมทั่วถึง 

          3.4  ปญหาการแพรระบาดและการปองกันโรคไขเลือดออก  โรคพษิสุนัขบา  ฯลฯ 

4.  ปญหาดาน น้ํากนิ  - น้ําใช เพื่อการเกษตร 

          4.1  การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง 

4.2  ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมภิาคไมเพยีงพอ 

4.3  ขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการเกษตรกรรม 

5.  ปญหาดาน  การสงเสริมคุณภาพชีวติ 

          5.1   ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร  แหลงเรยีนรู  เพื่อศกึษาหาความรู 

 5.2  การขาดโอกาสทางการศกึษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 

 5.3  ขาดความรู  ความเขาใจในการบํารงุรักษาสาธารณะสมบัตขิองแผนดนิ 

6.  ปญหาดาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

6.1  ปญหาน้ําเสยีและมลภาวะจากฟารมเลี้ยงสัตวและโรงสขีาว 

6.2  คลองตืน้เขิน มวีัชพชืขึ้นปกคลุมทําใหการระบายนํ้าไมสะดวก 

6.3  การขาดความรู  ความเขาใจในการอนุรักษ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  และการใช

ประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตไิมคุมคา 

7.  ปญหาดาน  การบรหิาร  และการจัดการขององคการบรหิารสวนตําบล 

7.1  ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 

7.2  บุคลากรภาคปฏบิัตมิไีมเพยีงพอ  บางเรื่องยังขาดความรู ความเขาใจในหลักการปฏบิัตงิาน

ที่ถูกตอง 
 

ความตองการของประชาชน 



   

1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 

      1.1  ขุดลอกหวย หนอง คลอง สระ, สรางถนน คสล.,สะพาน คสล., วางทอระบายน้ํา,  การ

จัดระบบน้ําเพื่อการเกษตร   

      1.2  ใหมโีทรศัพทสาธารณะเพยีงพอทุกหมูบาน  

      1.3  ติดต้ังไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น  ตามจุดสําคัญ 

      1.4  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หนิคลุกและปรับปรุงผวิถนนลาดยาง 

2.  ความตองการดานการผลติ  การตลาด  รายได และการมงีานทํา 

      2.1  จัดตัง้ศูนยขอมูลในการผลติทางการเกษตร 

      2.2  ฝกอบรมความรู  ดานวชิากร และการศกึษาดูงาน 

      2.3  สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 

      2.4  ใหความรูทางดานเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

3.  ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย 

      3.1  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก 

      3.2  ใหความรูดานสุขศกึษา 

      3.3  ใหมกีารปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ  กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพษิสุนัข 

      3.4  ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก  , สตร ีและคนพกิาร   สงเคราะหผูสูงอายุ 

4.  ความตองการดานน้ํากนิ  - น้ําใช เพื่อการเกษตร 

      4.1  ใหมกีารขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพชื 

      4.2  ใหมกีารขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน 

5.  ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชวีติ 

        5.1  ฝกอบรมใหความรูดานอาชพี  มศีูนยขอมูล   หองสมุดชุมชน 

        5.2  ใหความรูดานการจัดศกึษา การศึกษานอกระบบ  

        5.3  ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ 

        5.4  ใหมแีหลงเรยีนรู  ฟนฟูและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน 

6.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

       6.1  รณรงคใหความรูในการไมปลอยนํ้าเสยีลงคลอง 

 6.2  ฝกอบรมจัดตัง้เยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

       6.3  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขนิ และกําจัดวัชพชื 

7.  ความตองการดานการบรหิาร และจัดการขององคการบรหิารสวนตําบล 

       7.1  จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน  กลุมสตรี, กลุมอาสา

อื่นๆ 

       7.2  จัดหาบุคลากรใหเพยีงพอในการปฏบัิตงิาน 

       7.3  สงเสรมิการศกึษาอบรมแกบุคลากร 



   
๑๐ 

เพื่อเปนการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง  ๓  

ป  ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบงมีความครบถวน  

สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับสภาพปญหา  และความ

จําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ีที่สําคัญ  จึงวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนา

ตามหลัก  SWOT  ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบงแบบองครวม  ดังน้ี 

 จุดแข็ง (Strength=s)   

 1. มพีื้นที่ทีเ่หมาะสมสาํหรับทําการเกษตร  เชน การปลูกขาว  การเลี้ยงปศุสัตว  การประมง 

 2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีและภมูปิญญาทองถิ่นที่มเีอกลักษณ 

 3. มีกลุมอาชพีหลากหลายและมสีินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เชน รานคาชุมชน กลุมสตรี 

 4. มกีารคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนสงไปจังหวัดอื่น ๆ  

5. มสีถาบันศกึษาภาครฐั ระดับมธัยมศกึษาตัง้อยูในเขตพื้นที่ 

6. มคีวามพรอมดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

7. มกีารประสานการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขมแข็งอยางลงตัว  

8. มีสถานปฏบิัตธิรรมและแหลงเรยีนรูทางศาสนา  ศูนยฝกอบรมทางจิตใจ 

 จุดออน (Weak-W )  

1. ขาดแคลนแรงงานทีม่คีวามรูและทักษะ ทีม่คีวามพรอมสูภาคอุตสาหกรรม 

2. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและไมครบวงจร 

3. ปญหาดานงบประมาณที่มไีมพอเพยีงตอการพัฒนา 

4. ปญหาความยากจนและคุณภาพชีวติ  ของประชาชน 

5. ปญหาการบรหิารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

6. บางพื้นที่ยังขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 

7. การสงเสรมิอาชพีประชาชนผูมรีายไดนอยยังไมไดรบัการสงเสรมิเทาที่ควร 

 โอกาส (Opportunity – O) 

1. การสรางมูลคาเพิม่และความแตกตางในสนิคา 

2. การขยายตลาดทางการคาและการลงทุน ทัง้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

3. การสงเสรมิสินคาโอท็อปในตําบล 

4. โอกาสในการสรางเครอืขายผูผลติผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง 

5. จังหวัดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาสังคมและเศรษฐกจิในระดับชุมชน / ครอบครัว 

6. การสงเสรมิในดานสถาบันครอบครัว 

อุปสรรค ( Threat – T )  

1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

2. วัตถุดบิในการผลิตผลิตภัณฑภูมปิญญาทองถิ่นเริ่มขาดแคลน 

3. การเคลื่อนยายแรงงานจากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
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5. การตอบรับกระแสบรโิภคนยิมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 

6. ภาวการณแขงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทวคีวามรุนแรงมากขึ้น 

7. ราคานํ้ามันสูงกวาในประเทศกลุมอาเซียน 

การวเิคราะหศกัยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง

เปนรายดานแยกตามยุทธศาสตร  พบวา 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strength=s)   

1. การคมนาคม  ถนนหนทาง  ใชงานได  ดพีอสมควร 

2. มแีหลงน้ําท่ีสรางข้ึนไวใชในการเกษตร 

3. มรีะบบประปา มแีหลงน้ํา ไวใชเพื่อการอุปโภค - บรโิภค 

4. มไีฟฟา  โทรศัพท  ในการอาํนวยความสะดวกตอการดํารงชวีติ  
 

จุดออน (Weakness=W)   

โครงสรางพื้นฐานในหมูบาน ยังไมดีพอ ถนนเปนถนนดนิ หนิคลุก มีสภาพเปนหลมุเปนบอ การ

คมนาคมไมสะดวกเทาที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน 

โอกาส (Opportunity=O)   

          1. หนวยงานอื่น ๆ  เชน องคการบริหารสวนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทใหการสนับสนุน

งบประมาณในเสนทางสายหลักที่ตองใชงบประมาณจํานวนมากอยางตอเน่ือง 

          2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงาน

สวนกลางและสวนภูมภิาค สงเสรมิและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต. 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเปนไปไดชากวาการขยายตัวของชุมชน 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

จุดแข็ง (Streng=s)   

1. องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุมอาชีพและวิสาหกิจ

ชุมชนอยางตอเนื่อง 

2. มีคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลทําหนาที่ประสานงานระดับหมูบาน   

ตําบลและอําเภอ  ในดานการสงเสรมิการเกษตรและการสงเสรมิกลุมอาชพีตาง ๆ 

3. องคการบรหิารสวนตําบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชพีของกลุมเกษตรกรและ

วสิาหกิจชุมชน 

จุดออน (Weakness=W)   

1. ขาดบุคลากรดานการบรหิารจัดการกลุมอาชพีและวสิาหกจิชุมชน 

2. การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชพีของประชาชนในตําบลอยูในเกณฑต่ํา 



   
๑๒ 

3. การพัฒนาผลผลติของสินคาเกษตรใหมคุีณภาพเพิม่ข้ึน และลดตนทุนในการผลิตยังไมมี

การดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม                 

โอกาส (Opportunity=O)   

 1. มหีนวยงานภายนอกเขามาดูแลดานการฝกอบรมอาชพีพัฒนาทักษะฝมอืแรงงานดานตาง ๆ 

 2. หนวยงานระดับจังหวัดจดัสรรเงินทุนสนับสนุนกลุมเกษตรกรที่มผีลการดําเนินการของกลุม

ตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

1. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจาก

หลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาใน

การทํางาน ประชาชนจงึเกดิความเบื่อหนาย 

 3. การจัดกิจกรรมใหความรูในการพัฒนากลุมอาชีพ  ตองใชเวลาและมกีารตดิตามประเมินผล  

ทําใหเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกกลุม   เน่ืองจากตองประกอบอาชีพหลักของ

ครอบครัว 

๓.ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

3. การพัฒนาดานสงัคมและคุณภาพชวีติ 

จุดแข็ง (Streng=s)   

๑. มผูีนําชุมชนเขมแข็ง และมศัีกยภาพในการมสีวนรวมในการพัฒนาตําบล 

   ๒.เกษตรกรในชุมชนมอีงคความรูในการผลติสนิคาภาคการเกษตร 

๓.มคีวามโดดเดนดานสบืสานพุทธศาสนา มีวัดเปนที่พึง่และศูนยรวมจติใจคนใน ชุมชน 

   ๔.มสีถานศึกษาที่พอเพยีงตอเยาวชนในตําบล  

   ๕.ชุมชนมคีวามสงบใชชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

จุดออน (Weakness=W)   

๑. ประชาชนขาดความเขาใจระหวางภาครัฐและประชาชน 

๒. คานยิมของเยาวชนในการทําการเกษตรลดลง 

๓. มยีาเสพติดยงัคงแพรระบาดในชุมชน 

๔.ชุมชนขาดความรูความขาดการตื่นตัวในการเตรยีมความพรอมเขาสูระบบอาเซยีน 

โอกาส (Opportunity=O)   

 1. มหีนวยงานภายนอกเขามาดูแลดานการฝกอบรมอาชพีพัฒนาทักษะฝมอืแรงงานดานตาง ๆ 

 2. หนวยงานระดับจังหวัดจดัสรรเงินทุนสนับสนุนกลุมเกษตรกรที่มผีลการดําเนินการของกลุม

ตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

1. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจาก

หลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 



   
๑๓ 

2. ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาใน

การทํางาน ประชาชนจงึเกดิความเบื่อหนาย 

 3. การจัดกิจกรรมใหความรูในการพัฒนากลุมอาชีพ  ตองใชเวลาและมกีารติดตามประเมินผล  

ทําใหเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกกลุม   เน่ืองจากตองประกอบอาชีพหลักของ

ครอบครัว 

4. การพัฒนาดานการบรหิารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง (Streng=s)   

1. ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยาง

ตอเนื่อง 

2. ผูบรหิารทองถิ่นมนีโยบายสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใน

ทองถิ่น 

จุดออน (Weakness=W)   

1. ผูนําชุมชนไมคอยตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2. การจัดตัง้เครอืขายในระดับหมูบานทาํไดไมทั่วถงึ 

โอกาส (Opportunity=O)   

 1. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่จังหวัดใหความสําคัญ 

และไดกําหนดไวเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด 

 2. กระแสสังคมใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอม 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

๑.การใหความรูแกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาดความ

ตอเนื่องทัง้จากภาครัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม 

5. ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดมีปีระสทิธิภาพ 

จุดแข็ง (Streng=s)   

1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. บุคลากร องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง มบีุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ 

อยูในระดับที่พรอมที่จะดําเนนิการตามนโยบายการบรหิารงาน 

3. งบประมาณ  ตนทุนการดําเนนิงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสงู 

4. เทคนิคการทํางาน สวนมาก เปนงานทีไ่มตองใชเทคนคิและวธีิการทํางานในระดับสูง   

จุดออน (Weakness=W)   

 1. ระบบฐานขอมูลดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไมถูกตอง ไมชัดเจน 

ประชาชนใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน 



   
๑๔ 

2. ยังไมมบีุคลากรท่ีมคีวามชํานาญเฉพาะดานมารับผดิชอบงานดานการกีฬา 

โอกาส (Opportunity=O)   

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาตทิี่รัฐบาลสงเสรมิ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณทีองถ่ินเปนยุทธศาสตรที่จงัหวัดใหความสําคัญ 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

 1.การแกไขปญหาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เปนงานที่ตองอาศัยความ

รวมมอืจากหลายๆ สวน ที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

5. ภารกจิ  อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 การพัฒนาทองถ่ินขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบงนัน้เปนการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ

องคการบริหารสวนตําบลหวยบงใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดานการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลหวยบงจะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความ

ตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจรงิจังองคการบริหารสวน

ตําบลหวยบงยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากรนอกจากนัน้ยัง 

ไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปน

บุคคลากรที่มคุีณภาพโดยยดึกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศกึษาสวนดานพัฒนาอาชีพนั้นจะเนน

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถ่ินและยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวมเพื่อให

ตําบลหวยบงเปนเมอืงที่นาอยูตลอดไป  สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบลหวยบง  ไดกําหนดไว  

๕  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

๑.กลยุทธการพัฒนาดานการกอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรงุ   

บํารุง รกัษา ซอมแซม  

2.กลยุทธการพัฒนาดานการจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร  

  3.กลยุทธการพัฒนาดานการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค  

  4.กลยุทธการพัฒนาดานการตดิตัง้ปรบัปรุงขยายเขตไฟฟา  

          2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ   

  1.กลยุทธการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกจิและสังคมในชุมชน/

หมูบาน  

  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีติ     

  1.  กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสรมิ สนับสนุน  การศึกษา  วัฒนธรรม 

  2.  กลยุทธการพัฒนาดานการปองกัน  และควบคุมโรคติดตอในชุมชน 

  3.  กลยทุธการพัฒนาดานการปองกัน  และแกไขปญหายาเสพตดิ 

  4.  กลยทุธการพัฒนาดานการพัฒนาสงเสรมิปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 
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  5.  กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบยีบสังคม  และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

           ๖. กลยุทธการพัฒนาดานการใหความชวยเหลือเด็ก  คนชรา  คนพกิาร และ

ผูดอยโอกาส 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1.  กลยุทธการพัฒนาดานการบรหิารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล

5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมอืงที่ดมีปีระสิทธิภาพ 

          1.  กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมี

ขดีความสามารถในการพัฒนา 

                     2.  กลยุทธการพัฒนาดานการพัฒนารายได และระบบการจัดเก็บภาษใีนตําบล 

           3.  กลยุทธการพัฒนาดานการการสงเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตยและ

การมีสวนรวมของประชาชน 

           4.  กลยุทธการพัฒนาดานการเพิ่มประสทิธิภาพและพัฒนาองคกร 

  การวเิคราะหภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัตกํิาหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่น

ของอบต. ใชเทคนิคSwotเขามาชวยทัง้น้ีเพื่อใหทราบวาองคการบรหิารสวนตําบลมอํีานาจหนาทีท่ี่จะเขา

ไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไรโดยวเิคราะหจุด

แข็งจุดออนโอกาสภัยคุกคามในการดําเนนิการตามภารกจิตามหลัก SWOT องคการบรหิารสวนตําบล

หวยบงกําหนดวธิกีารดําเนนิการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนพัฒนาจงัหวัดแผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบลนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบรหิาร 

ทองถิ่นท้ังนี้สามารถวเิคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 

ดานซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  พ.ศ. 

2537  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542ดังนี้ 

5.1ดานโครงสรางพ้ืนฐานมภีารกจิที่เกี่ยวของดังนี้ 

(1) จัดใหมแีละบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก (มาตรา67 (1)) 

(2) ใหมนี้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภคและการเกษตร (มาตรา68(1)) 

(3) ใหมแีละบํารุงการไฟฟาหรอืแสงสวางโดยวธิอีื่น (มาตรา 69(2)) 

(4) ใหมแีละบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา68(3)) 

(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา16(4)) 

(6) การสาธารณูปการ (มาตรา16(5) 

5.2ดานสงเสรมิคุณภาพชวีติมภีารกจิที่เกี่ยวของดังนี้ 

(1) สงเสรมิการพัฒนาสตรเีด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพกิาร (มาตรา67(6)) 
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(2) ปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ (มาตรา67(3)) 

(3) ใหมีและบํ ารุ งสถานที่ประชุมการ กีฬาการพักผอนหยอนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา68(4)) 

(4) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและ

ผูดอยโอกาส (มาตรา16(10)) 

(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย (มาตรา

16(2)) 

(6) การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา16(5)) 

(7) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา 

16(19)) 

5.3ดานการจัดระเบยีบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอยมภีารกจิ 

ที่เกี่ยวของดังนี้ 

(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 

(2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสนิอันเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ 

      (มาตรา68(8)) 

(3) การผังเมอืง (มาตรา68(13)) 

(4) จัดใหมทีี่จอดรถ (มาตรา16(3)) 

(5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง 

      (มาตรา16(17)) 

(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา16(28)) 

5.4ดานการวางแผนการสงเสรมิการลงทนุพาณชิยกรรมและการทองเที่ยว 

มภีารกจิที่เกี่ยวของดังนี้ 

(1) สงเสรมิใหมอีุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 

(2) ใหมแีละสงเสรมิกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา68(5)) 

(3) บํารุงและสงเสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร (มาตรา68(7)) 

(4) ใหมตีลาด (มาตรา 68(10)) 

(5) การทองเที่ยว (มาตรา 68(12)) 

(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา68(11)) 

(7) การสงเสรมิการฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา16(6)) 

(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสรมิการลงทุน (มาตรา16(7)) 

5.5   ดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดลอมมภีารกจิที่เกี่ยวของดังนี้ 

(1) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
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      (มาตรา67(7)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งกําจัด   

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา67(2)) 

(3) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพษิตางๆ (มาตรา17 (12)) 

     5.6  ดานการศาสนาศลิปะวัฒนาธรรมจารีตประเพณแีละภูมปิญญาทองถิ่น        

มภีารกจิที่เกี่ยวของดังนี้ 

(1) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่น 

     (มาตรา67(8)) 

(2) สงเสรมิการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

(3) การจัดการศึกษา (มาตรา16(9)) 

(4) การสงเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

(มาตรา17(18)) 

5.7ดานการบรหิารจัดการและการสนับสนุนการปฏบิัตภิารกจิของสวนราชการ 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มภีารกจิที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทอง 

ถ่ิน (มาตรา45(3) 

(2) ปฏบิัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรอื 

(3) บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา67(9)) 

(4) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา

16(16)) 

(5) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (มาตรา17(3)) 

(6) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น (มาตรา17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ดานตามที่กฎหมายกําหนดไดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลใน

การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหวยบงไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบดวยการดําเนินการ

ขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบลนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ

ผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบลเปนสําคัญ 

หมายเหต ุ: มาตรา67,68   หมายถึง  พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.25๓๗

มาตรา16,17 และ45หมายถึง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
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6. ภารกจิหลัก  และภารกจิรอง  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนนิการ  
 

ภารกจิหลัก 

 1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเชนถนนสะพานทางระบายนํ้าเปนตน 

           2. ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวติ 

3. ดานการจัดระเบยีบชุมชน  สงัคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย 

4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

5. ดานการพัฒนาการเมอืงและการบรหิาร 

6. ดานการสงเสรมิการศึกษา 

7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ภารกจิรอง 

    1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสรมิประเพณี 

           2. การสนับสนุนและสงเสรมิศักยภาพกลุมอาชีพ 

           3. การสงเสรมิการเกษตรและการประกอบอาชพีทางการเกษตร 

 4. ดานการวางแผน  การสงเสรมิการลงทุน 

๗.  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอตัรากําลงั 

  องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  คณะกรรมการกลางขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น 

(ก.กลาง)กําหนดใหเปนขนาดกลางโดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๑ สํานัก ๔ กอง 

 ไดแก  สํานักงานปลัด อบต.  กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และกองสวัสดกิาร

สังคม   

  ทัง้นี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนทั้งสิ้น  16  อัตรา พนักงานครู  จํานวน  3  

อัตรา  ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา ลูกจางประจํา  จํานวน  2  อัตรา  พนักงานจางผูเชี่ยวชาญ

พิเศษ  จํานวน  -อัตรา  พนักงานจางตามภารกิจผูมีคุณวุฒิ  จํานวน  ๖  อัตราพนักงานจางตาม

ภารกิจผูมีทักษะ  จํานวน  ๔  อัตรา  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  รวมกําหนดตําแหนง

เก่ียวกับบุคลากรจํานวน  35   อัตรา แตเนื่องจากที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจและ

ปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึนจากเดิม  และมีความตองการใชบุคลากรที่มีความชํานาญ  หรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานในการปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตราให

สอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่เพื่อที่จะใหสามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบล  

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ  ตอไป 

 ดังนัน้ จงึมคีวามจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหม เพื่อรองรับปรมิาณงานที่เพิ่ม

มากขึ้น และแกไขปญหาการบรหิารงานภายในสวนราชการ สํานักงานปลัด อบต.  กองคลัง กองชาง  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองสวัสดิการสังคม  ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงหาก



   
๑๙ 

เปรยีบเทียบกับจํานวนอัตรากําลังในองคการบรหิารสวนตําบลขางเคียงทีม่งีบประมาณใกลเคยีงกัน จะ

เห็นไดวาการกําหนดอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบงมคีวามเหมาะสม ดังนี้ 
 

ลําดับที่ อปท. กําหนด

สวน

ราชการ 

งบประมาณ

รายจายประจําป  

2560 

พนักงานสวน

ตําบล (คน) 

พนักงานครู

(คน) 

พนักงานจาง

(คน) 

ลูกจางประ

จํา 

หมายเหตุ 

1 อบต.นาเสยีว 5 52,364,200 17 ๖ 15 1  

2 อบต.ลาดใหญ 4 ๒๒,๕๖๕,๐00 15 - ๗ -  

3 อบต.กุดตุม 5 ๖๘,๔๒๖,๐00 ๒๑ ๑๐ ๑๙ -  

4 อบต.หนองไผ 4 ๓๙,๙๕0,000 ๑๕ - ๙ -  
 

8.โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

8.1  โครงสรางสวนราชการ      

จากการท่ีองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง    ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ 

ดําเนินการดังกลาว โดยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลให

ตรงกับภารกิจดังกลาว และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการ

ตามภารกิจนั้น    อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดเปนฝาย และในระยะตอไป โดยมีการ

กําหนดโครงสรางสวนราชการ จํานวน 1 สํานัก 4 กอง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

๒๐ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดมิ 

(25๕๘-256๐) 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

 (2561-2563) 

หมายเหต ุ

1.  สํานกังานปลัด อบต. 

หัวหนาสํานักงานปลัดอบต. 

    (นักบรหิารงานทั่วไป) 

  1.1  งานบรหิารงานทั่วไป  

-  งานสารบรรณ 

-  งานบรหิารงานบุคคล 

-  งานเลือกตัง้และทะเบยีนขอมูล 

1.2 งานนโยบายและแผน 

      - งานนโยบายและแผนพัฒนา 

      -  งานวชิาการ 

      -  งานขอมูลและประชาสัมพันธ 

      -  งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 

      - งานกฎหมายและคดี 

      - งานรองเรยีนรองทุกขและอุทธรณ 

      - งานขอบัญญัตแิละระเบยีบ 

1.4 งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

       - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       -งานฟนฟู 

1.5 งานการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

       -งานศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

       -งานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

       -งานกิจการศาสนา 

1.6 งานสงเสรมิการเกษตร 

       -  งานสงเสรมิการเกษตร 

       -  งานวชิาการเกษตร 

       -  งานเทคโนโลยกีารเกษตร 

๑.๗ งานกจิการสภา 

       -  งานระเบยีบขอบงัคับประชุม 

       -  งานการประชุม 

       -  งานอํานวยการและประสานงาน 

1.  สํานักงานปลัด อบต. 

หัวหนาสํานักงานปลัดอบต. 

    (นักบรหิารงานทั่วไป) 

1.1  งานบรหิารงานทั่วไป  

-  งานสารบรรณ 

-  งานบรหิารงานบุคคล 

-  งานเลอืกตัง้และทะเบยีนขอมูล 

1.2 งานนโยบายและแผน 

      - งานนโยบายและแผนพัฒนา 

      -  งานวชิาการ 

      -  งานขอมูลและประชาสัมพันธ 

      -  งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 

      - งานกฎหมายและคดี 

      - งานรองเรยีนรองทุกขและอุทธรณ 

      - งานขอบัญญัติและระเบยีบ 

1.4 งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

       - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       -งานฟนฟ ู

1.5 งานการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

       -งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

       -งานวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

       -งานกิจการศาสนา 

1.6 งานสงเสรมิการเกษตร 

       -  งานสงเสรมิการเกษตร 

       -  งานวชิาการเกษตร 

       -  งานเทคโนโลยกีารเกษตร 

๑.๗ งานกจิการสภา 

       -  งานระเบียบขอบงัคับประชุม 

       -  งานการประชุม 

       -  งานอํานวยการและประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 



   

๒๑ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดมิ 

(25๕๘-256๐) 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

 (2561-2563) 

หมายเหต ุ

2. กองคลัง 

ผูอํานวยการกองคลัง 

  (นักบริหารงานการคลงั) 

2.1  งานการเงนิ 

- งานการเงิน 

- งานรับเงนิ เบกิจายเงนิ 

- งานจัดทําฎกีาเบกิจายเงิน 

- งานเก็บรักษาเงนิ 

2.2งานบัญช ี

-งานการบัญชี 

-งานทะเบยีนคุมการเบกิจาย 

-งานการเงนิและงบทดลอง 

-งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได 

-งานภาษอีากร  คาธรรมเนยีมและคาเชา 

-งานพัฒนารายได 

-งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 

-งานทะเบยีนควบคุมและเรงรัดรายได 

-งานแผนที่ภาษ ี

2.4งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

-งานทะเบยีนทรัพยสนิ 

-งานพัสดุ 

-งานทะเบยีนเบิกจายพัสดุ  ครุภัณฑ 

 

2. กองคลัง 

ผูอํานวยการกองคลัง 

  (นักบรหิารงานการคลงั) 

2.1  งานการเงนิ 

- งานการเงนิ 

- งานรับเงิน เบกิจายเงิน 

- งานจัดทําฎีกาเบกิจายเงนิ 

- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2งานบัญชี 

-งานการบัญชี 

-งานทะเบยีนคุมการเบกิจาย 

-งานการเงินและงบทดลอง 

-งานแสดงฐานะทางการเงนิ 

2.3งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได 

-งานภาษอีากร  คาธรรมเนยีมและคาเชา 

-งานพัฒนารายได 

-งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 

-งานทะเบยีนควบคุมและเรงรัดรายได 

-งานแผนที่ภาษ ี

2.4งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

-งานทะเบยีนทรัพยสิน 

-งานพัสดุ 

-งานทะเบยีนเบกิจายพัสดุ  ครุภัณฑ 

 

 



   
๒๒ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดมิ 

(25๕๘-256๐) 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

(25๖๑-256๓) 

หมายเหต ุ

3. กองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง 

  (นักบริหารงานชาง) 

3.1 งานกอสราง 

  - งานกอสรางและบูรณะถนน 

  - งานกอสรางสะพาน เข่ือน ทดน้ํา 

  - งานขอมูลกอสราง 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  - งานประเมนิราคา 

  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

  - งานออกแบบและบรกิารขอมูล 

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

  - งานประสานกิจการประปา 

  - งานไฟฟาสาธารณะ 

  - งานระบายนํ้า 

3.4 งานผงัเมอืง 

  - งานสํารวจและแผนที่ 

  - งานวางผังพัฒนาเมือง 

  - งานควบคุมทางผังเมอืง 

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

(นักบรหิารงานสาธารณสุข) 

๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดลอม  

   - งานสุขาภบิาลทั่วไป  

   - งานสุขาภบิาลโรงงาน  

   - งานสุขาภบิาลอาหารและสถานประกอบการ  

   - งานอาชีวอนามัย  

   - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

   - งานสงเสรมิ เผยแพรกิจกรรมดานการควบคุม

มลพษิและคุณภาพสิ่งแวดลอม  

   - งานควบคุมมลพษิ                                                                    

3. กองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง 

  (นักบรหิารงานชาง) 

3.1 งานกอสราง 

  - งานกอสรางและบูรณะถนน 

  - งานกอสรางสะพาน เข่ือน ทดน้ํา 

  - งานขอมูลกอสราง 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  - งานประเมนิราคา 

  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

  - งานออกแบบและบรกิารขอมูล 

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

  - งานประสานกิจการประปา 

  - งานไฟฟาสาธารณะ 

  - งานระบายน้ํา 

3.4 งานผังเมอืง 

  - งานสํารวจและแผนที่ 

  - งานวางผังพัฒนาเมอืง 

  - งานควบคุมทางผังเมอืง 

4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

(นักบรหิารงานสาธารณสุข) 

๔.๑ งานอนามัยและสิง่แวดลอม  

   - งานสุขาภบิาลทั่วไป  

   - งานสุขาภบิาลโรงงาน  

   - งานสุขาภบิาลอาหารและสถานประกอบการ  

   - งานอาชวีอนามัย  

   - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  

   - งานสงเสรมิ เผยแพรกิจกรรมดานการควบคุม

มลพษิและคุณภาพสิ่งแวดลอม  

   - งานควบคุมมลพษิ                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
๒๓ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดมิ 

(25๕๘-256๐) 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

(25๖๑-256๓) 

หมายเหต ุ

- งานศกึษาและวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  

- งานตดิตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

 ๔.๒ งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

- งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน  

- งานสุขศกึษา  

- งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ํา งานปองกัน 

รักษา และบําบัดยาเสพตดิ 

-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัทองถิ่น

ตําบลหวยบง 

๔.๓ งานรักษาความสะอาด   

- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน 

และที่สาธารณะ  

- งานควบคุมสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย  

- งานขนถายสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย  

- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสยี  

๔.๔ งานควบคุมโรค            

- งานเฝาระวงัโรคระบาด  

- งานระบาดวทิยา  

- งานปองกันและระงับโรคติดตอนําโดยคน แมลง 

และสัตว  

- งานเก่ียวกับการปองกันรักษาโรคเอดส  

- งานจัดทําเส่ือประชาสัมพนัธเผยแพรดานการ

ปองกันและระงับโรคตดิตอ  

5.กองสวสัดกิารสังคม 

ผูอาํนวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม) 

5.1งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 

  -งานสงเคราะหเด็ก  สตร ี คนชราและผูพกิาร 

  -งานสงเสรมิสุขภาพ 

  -งานขอมูล 

- งานศึกษาและวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

- งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม       

๔.๒ งานสงเสรมิสขุภาพและสาธารณสุข 

- งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน  

- งานสุขศกึษา  

- งานควบคุมมาตรฐานอาหารนํ้า งานปองกัน 

รักษา และบําบัดยาเสพตดิ 

-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัทองถ่ิน

ตําบลหวยบง 

๔.๓ งานรักษาความสะอาด   

- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดนิ 

และที่สาธารณะ  

- งานควบคุมสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย  

- งานขนถายสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย  

- งานกําจดัมูลฝอยและนํ้าเสยี  

๔.๔ งานควบคุมโรค            

- งานเฝาระวงัโรคระบาด  

- งานระบาดวทิยา  

- งานปองกันและระงับโรคตดิตอนําโดยคน แมลง 

และสัตว  

- งานเก่ียวกับการปองกันรักษาโรคเอดส  

- งานจัดทําเสื่อประชาสัมพนัธเผยแพรดานการ

ปองกันและระงับโรคติดตอ  

5.กองสวสัดิการสังคม 

ผูอาํนวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม) 

5.1งานสวสัดกิารและพฒันาชุมชน 

  -งานสงเคราะหเด็ก  สตร ี คนชราและผูพกิาร 

  -งานสงเสรมิสุขภาพ 

  -งานขอมูล 

 

 

 



   ๒๔ 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังเดมิ 

(๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

(๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

หมายเหตุ 

5.2งานสงเสรมิอาชพีและพัฒนาสตรี 

  -งานฝกอบรมอาชีพ 

  -งานพัฒนาศักยภาพกลุม 

  -งานสงเสรมิทุนกลุมอาชีพ 

๕.๓ งานสังคมสังเคราะห 

-งานสงเคราะหเด็ก  สตร ี คนชรา  ผูพกิารและ

ผูดอยโอกาส 

-งานสงเสรมิสุขภาพ 

-งานขอมูล 

5.2งานสงเสรมิอาชพีและพัฒนาสตรี 

-งานฝกอบรมอาชพี 

  -งานพัฒนาศักยภาพกลุม 

  -งานสงเสรมิทุนกลุมอาชพี 

๕.๓ งานสังคมสังเคราะห 

-งานสงเคราะหเด็ก  สตร ี คนชรา  ผูพกิารและ

ผูดอยโอกาส 

-งานสงเสรมิสุขภาพ 

-งานขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

๒๕ 
 

8.2การวเิคราะหการกําหนดตําแหนง 
 

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ไดวเิคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่ดําเนนิการในแตละ 

สวนราชการในระยะเวลา  3  ปขางหนา  ซึ่งองคการบรหิารสวนตําบลหวยบงไดสะทอนใหเห็นวาการดําเนนิการ 

วเิคราะหปรมิาณงานในแตละสวนราชการเพื่อนํามาวเิคราะหวาจะใชตําแหนงประเภทใด สายงานใด  จํานวนเทาใด 

จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปรมิาณงานโดยสรุปผลการวเิคราะหปรมิาณงานและอัตราตําแหนงไดดังนี้ 

สํานักปลัด 

 -ปรมิาณงานตอป  ๑,๕๖๙,๕๘๐/๘๒,๘๐๐ 

 -จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  ๑๘.๙๖ 

 -ตําแหนงที่มอียูปจจุบัน  ๑๗  ตําแหนง 

กองคลัง 

 -ปรมิาณงานตอป  ๘๔๙,๘๒๐/๘๒,๘๐๐ 

 -จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  ๑๐.๒๖ 

 -ตําแหนงที่มอียูปจจุบัน  ๗  ตําแหนง 

กองชาง  

 -ปรมิาณงานตอป  ๘๘๕,๕๙๐/๘๒,๘๐๐ 

 -จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  ๑๐.๗๐ 

 -ตําแหนงที่มอียูปจจุบัน  ๗  ตําแหนง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 -ปรมิาณงานตอป  ๔๑๑,๒๘๕/๘๒,๘๐๐ 

 -จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  ๔.๙๗ 

 -ตําแหนงที่มอียูปจจุบัน  ๑  ตําแหนง 

กองสวัสดิการสังคม 

 -ปรมิาณงานตอป  ๓๖๒,๕๓๕/๘๒๘๐๐ 

 -จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ  ๔.๓๘ 

 -ตําแหนงที่มอียูปจจุบัน  ๑  ตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

๒๖  

 

กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ระหวางป  256๑-2563 

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา

กําลัง

เดมิ 

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 

เพิ่ม/ลด 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับกลาง 

(10-3-00-1101-001) 

สํานักปลัด (01) 

นักบรหิารงานทั่วไป  ระดับตน 

(10-3-01-2101-001) 

นักวเิคราะหนโยบายและแผน (ปก/ชก) 

(10-3-01-3103-001) 

นักวิชาการศึกษา  (ปก/ชก) 

(10-3-01-3803-001) 

นักทรพัยากรบุคคล  (ปก/ชก) 

(10-3-01-3102-001) 

นักวิชาการคอมพวิเตอร  (ปก/ชก) 

(10-3-01-3106-001) 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปง/ชง)(10-3-01-4805-001) 

เจาพนักงานธุรการ  (ปง/ชง) 

(10-3-01-4805-001) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ครู 

ครูผูดูแลเด็ก 

ผช.ครูผูดูแลเด็ก (ปวช.) 

ผช.ครูผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 

พนักงานจางตามภารกจิ 

ผช.จพง.ปองกันฯ 

พนักงานขับรถยนต 

พนักงานจางทั่วไป 

พนักงานขับรถกูชพีกูภัย 

คนงานทั่วไป 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

1 

๑ 

๒ 

 

1 

1 

 
 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

1 

๑ 

๒ 

 

1 

1 

 
 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

1 

๑ 

๒ 

 

1 

1 

 
 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

1 

๑ 

๒ 

 

1 

1 

 
 

1 

1 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 
 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 
 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 
 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เงินอดุหนุน 

เงนิอุดหนุน 

เงินอดุหนุน 
เงินอดุหนุน 

 

 

 

 

 



   

๒๗ 
 

 

 

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา

กําลัง

เดมิ 

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 

เพิ่ม/ลด หมาย

เหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง (04) 

นักบรหิารงานการคลัง  ระดับตน 

(10-3-04-2102-001) 

นักวิชาการเงินและบัญช ี(ปก/ชก) 

(10-3-04-3201-001) 

เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง/ชง) 

(10-3-04-4204-001) 

เจาพนักงานพัสดุ  (ปง/ชง) 

(10-3-04-4203-001) 

พนักงานจางตามภารกจิ 

ผช.เจาพนักงานการเงนิและบัญชี 

ผช.เจาพนักงานพัสดุ 

ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

กองชาง (05) 

นักบรหิารงานชาง  ระดับตน 

(10-3-05-2103-001) 

นายชางโยธา  (ปง/ชง) 

(10-3-05-4701-001) 

ลูกจางประจํา 

พนักงานผลติน้ําประปา 

พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 

พนักงานจางตามภารกจิ 

ผูชวยนายชางโยธา 

ผูชวยพนักงานผลิตน้ําประปา 

พนักงานจางทั่วไป 

คนงานทั่วไป 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 
 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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- 
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- 
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- 
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- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 



   

๒๘ 

 

 

 

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา

กําลัง

เดมิ 

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 

เพิ่ม/ลด หมาย

เหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06) 

นักบรหิารงานสาธารณสุข  ระดับตน 

(10-3-06-2104-001) 

กองสวัสดกิารสังคม(11) 

นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม  ระดับตน 

(10-3-11-2105-001) 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

รวม 35 35 35 35 - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

๒๙ 

 

 

 

       สรุปกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ป  (2561-2563) 

ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา

กําลัง

เดมิ 

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 

เพิ่ม/ลด หมาย

เหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

กองสวัสดกิารสังคม 

๑ 

1๘ 

7 

7 

1 

1 

๑ 

1๘ 

7 

7 

1 

1 

๑ 

1๘ 

7 

7 

1 

1 

๑ 

1๘ 

7 

7 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

รวม 35 35 35 35 - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

๓๐ 
 

 

9.ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น 

 หลักและวธิกีารคิดและภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคล  ใหองคการบรหิารสวนตําบลหวย

บง  นําผลวเิคราะหการกําหนดอัตรากําลัง  มาคํานวณภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคล  เพื่อ

ควบคุมการใชจายดานการบรหิารงานบุคคลไมใหเกนิกวารอยละ  40  ของงบประมาณรายจายประจําป  

ดังนี้ 

 (1)เงินเดอืน  หมายถงึ  เงินเดอืน  เงนิประจําตาํแหนง  และเงินเพิม่อื่นๆที่จายครบกับเงินเดอืนจาย 

จรงิตามระดบัตําแหนงและขัน้เงินเดอืนของอัตรากําลังที่มอียูปจจุบันประกอบดวย 

 1.เงนิเดือน  (ขาราชการ/พนักงาน/พนักงานสวนทองถิ่น) 

 2.เงนิประจําตําแหนงของผูบรหิาร  (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน) 

 3.เงินคาตอบแทนที่จายนอกเหนอืจากเงนิเดือน 

 4.เงนิเพิ่มอื่นๆ  ที่จายควบกับเงินเดือน  เชน 

  -เงินเพิ่มคาวชิา  (พ.ค.ว.) 

  -เงินเพิ่มพเิศษคาภาษามลายู  (พ.ส.ร.) 

  -เงินเพิ่มกรครองชพีชั่วคราว 

  -เงินเพิ่มคุณวุฒิ 

  -เงินประจําตําแหนงนติกิร  (พ.ต.ก.) 

  -เงินวทิยฐานะ 

  -เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงทีม่เีหตุพเิศษของครูการศึกษาพเิศษ (พ.ค.ส.) 

   ฯลฯ 

(2)คิดจากขั้นเงินเดือนของอัตรากําลังเดมิขึ้น (ประมาณการข้ันต่ํา  คนละ  1  ข้ันในแตละป

กรณี 

ตําแหนงทีม่คีนครอง)  รวมกับเงินเดอืนที่จะตองจายใหกับอัตรากําลังที่จะกําหนดขึ้นใหม   

(เงนิเดือนข้ันตําขอระดับตําแหนงที่ขอกําหนด+เงนิเดอืนขัน้สูงของระดับตําแหนงทีข่อกําหนด

หาร 2 คูณ 12) 

(3)คิดจาก (1)+(2)  ในแตละป 

(4)รวมทัง้หมด 

(5)คือประโยชนตอบแทนอื่น  (ประมาณการไว 20% คิดจาก (3) ในแตละป 

(6)คิดจาก (4)+(5) 

(7)คิดจาก (6) หารงบประมาณรายจายประจําป  คูณดวย  100 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

๓๑ 

9. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น 

การวเิคราะหการกําหนดอัตรากําลังเพ่ิมของพนักงานสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 

ที ่
ชื่อสายงาน 

ระดับ

ตําแหน

ง 

จํา 

นวน

ทัง้ 

หมด 

 

จํานวนที่มอียูปจจุบัน 

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะ 3ป

ขางหนา 

 

อัตรากําลังคน เพิ่ม/ลด 

 

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น(2) คาใชจายรวม(3) 
หมาย 

เหตุ 

จํานวน

คน 

เงนิเดือน(1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563  

1 ปลัด อปท. (นักบรหิารงาน

ทองถ่ิน) 

กลาง 1 1 581,160 1 1 1 - - - 15,960 16,440 16,440 597,120 613,560 630,000 34,430 

 สํานักงานปลัด อบต.                  

2 หน.สป.(นักบรหิารงานทั่วไป) ตน 1 1 33๐,120 1 1 1 - - - 11,520 12,000 12,120 341,640 353,640 365,760 24,010 

3 นักทรพัยากรบุคคล ปก./

ชก. 

1 1 299,640 1 1 1 - - - 12,000 12,120 12,600 311,640 323,760 336,360 24,970 

4 นักวเิคราะหนโยบายและ

แผน 

ปก./

ชก. 

1 1 266,760 1 1 1 - - - 9,000 8,760 9,240 275,760 284,520 293,760 22,230 

5 นักวชิาการคอมพวิเตอร ปก./

ชก. 

1 1 282,600 1 1 1 - - - 11,280 11,760 11,880 293,880 305,640 317,520 23,550 

6 
นักวชิาการศึกษา 

ปก./

ชก. 

1 1 276,960 1 1 1 - - - 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640 23,080 

7 เจาพนักงานปองกันฯ ปง./ชง. 1 1 279,120 1 1 1 - - - 10,200 10,560 10,800 289,320 299,880 310,680 21,190 

8 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 176,160 1 1 1 - - - 9,000 9,120 8,760 185,160 194,280 203,040 14,680 

 พนักงานจาง                  

9 พนักงานขับรถยนต  1 1 130,320 1 1 1 - - - 5,280 5,520 5,760 135,600 141,120 146,880 10,860 

10 ผช.จพง.ปองกันฯ  1 1 117,360 1 1 1 - - - 4,800 4,920 5,160 122,160 127,080 132,240 9,780 

11 คนงานทั่วไป  1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 9,000 

12 พนักงานขับรถกูชพีกูภัย  1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 9,000 



   
๓๒ 

 

ที ่
ชื่อสายงาน 

ระดับ

ตํา 

แหนง 

จํา 

นวน

ทัง้ 

หมด 

 

จํานวนที่มอียูปจจุบัน 

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะ 3ป

ขางหนา 

 

อัตรากําลังคน เพิ่ม/ลด 

 

ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น(2) คาใชจายรวม(3) 
หมาย 

เหตุ 

จํานวน

คน 

เงนิเดือน(1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563  

 ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก                  

13 ครู คศ.1 3 3 - 3 3 3 - - - - - - - - - อุดหนุน

จากรฐั 

14 ครูผูดูแลเด็ก   ครู

ผูชวย 

1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - อุดหนุน

จากรฐั 

15 ผช.ครผููดูแลเด็ก  (ทักษะ) - 1 1 37,920 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 43,800 49,920 56,280 อุดหนุน

จากรฐั 

16 ผช.ครผููดูแลเด็ก  (ทักษะ) - 1 1 29,160 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 34,680 40,440 46,440 อุดหนุน

จากรฐั 

17 ผช.ครผููดูแลเด็ก  (ปวช.) - 1 1 27,000 1 1 1 - - - 5,400 5,640 5,880 32,400 38,040 43,920 อุดหนุน

จากรฐั 

 กองคลัง                  

18 ผอ.กองคลัง(นักบรหิารงาน

การคลัง) 

ตน 1 1 431,400 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,080 444,720 458,160 471,240 32,450 

19 นักวชิาการเงินและบัญชี  ปก./

ชก. 

1 1 262,560 1 1 1 - - - 8,640 8,880 9,000 271,200 280,080 289,080 21,880 

20 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 1 1 244,320 1 1 1 - - - 9,960 10,200 10,560 254,280 264,480 275,040 20,360 

21 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 1 1 230,400 1 1 1 - - - 9,240 9,720 10,080 239,640 249,360 259,440 19,200 

 พนักงานจาง                  

22 ผูชวย.จพง.การเงินและบัญช ี - 1 1 150,240 1 1 1 - - - 6,120 6,360 6,600 156,360 162,720 169,320 12,520 

23 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ - 1 1 139,680 1 1 1 - - - 5,640 5,880 6,120 145,320 151,200 157,320 11,640 

24 ผูชวย.จพง.จัดเก็บรายได - 1 1 117,360 1 1 1 - - - 4,800 4,920 5,160 122,160 127,080 132,240 9,780 

 

 



   

๓๓ 

 

ที ่
ชื่อสายงาน 

ระดับ

ตํา 

แหนง 

จํา 

นวน 

ทัง้ 

หมด 

 

จํานวนที่มีอยูปจจุบัน 

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 3 

ปขางหนา 

 

อัตรากําลังคน  

เพิ่ม/ลด 

 

ภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน (2) คาใชจายรวม (3) 

หมาย 

เหตุ 

จํา 

นวน

คน 

จํานวนเงนิ 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563  

 กองชาง                  

25 ผอ.กองชาง (นักบรหิารงาน

ชาง) 

ตน 1 1 384,720 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 398,160 411,480 424,560 28,560 

26 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 1 194,280 1 1 1 - - - 8,760 9,240 9,000 203,040 212,280 221,280 16,190 

 ลูกจางประจํา                  

27 พนักงานผลิตนํ้าประปา - 1 1 168,360 1 1 1 - - - 8,640 6,480 6,840 177,000 183,480 190,320 13,310 

28 พนักงานจดมาตรวัดนํ้า - 1 1 159,720 1 1 1 - - - 6,000 8,640 6,480 165,720 174,360 180,840 12,810 

 พนักงานจาง                  

29 ผูชวยพนักงานผลิต

นํ้าประปา 

- 1 1 129,600 1 1 1 - - - 5,280 5,400 5,640 134,880 140,280 145,920 10,800 

30 ผูชวยนายชางโยธา - 1 1 14,520 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 149,280 155,280 161,520 11,960 

31 คนงานท่ัวไป - 1 1 108,000 1 1 1 - - -    108,000 108,000 108,000 9,000 

 กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

                 

32 ผอ.กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 

ตน 1 1 424,560 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 438,000 451,320 464,640 31,880 

 (นักบรหิารงานสาธารณสุข)                  

 กองสวสัดกิารสังคม                  

33 ผอ.กองสวัสดิการสังคม ตน 1 1 335,880 1 1 1 - - - 11,760 11,880 12,240 347,640 359,520 371,760 24,490 

 (นักบรหิารงานสวัสดิการ

สังคม) 

                 

 



   
๓๔ 

 

ที ่
ชื่อสายงาน 

ระดับ

ตําแหนง 

จํา 

นวน 

ทัง้ 

หมด 

 

จํานวนท่ีมอียูปจจุบัน 

อัตราตําแหนงที่คาดวา

จะตองใชในชวงระยะเวลา 3 

ปขางหนา 

 

อัตรากําลังคน  

เพิ่ม/ลด 

 

ภาระคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน (2) คาใชจายรวม (3) 

หมาย

เหตุ 

จํานวน

คน 

จํานวนเงนิ 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563  

(4) รวม - 35 35 6,674,880 35 35 35 - - - 247,800 253,920 256,440 6,922,680 7,176,600 7,433,040  

(5)            1,384,536 1,435,320 1,486,608  

(6)            8,307,216 8,611,920 8,919,648  

 งบประมาณรายจายประจําป(เพิ่ม 5%)           53,550,000 56,227,500 59,038,875  

(7) คดิรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป           15.51 15.32 15.11  

 

 

หมายเหตุ  งบประมาณรายจายประจําป  2560  เปนเงนิ  =  51,000,000   

งบประมาณรายจายประจําป  2561  เปนเงนิ  =  53,550,000 ประมาณการเพ่ิมข้ึนรอยละ  5  ของงบประมาณรายจายประจําป  2560  (51,000,000X5%+2,550,000=53,550,000) 

 งบประมาณรายจายประจําป  2562  เปนเงนิ  =  56,227,500 ประมาณการเพิ่มข้ึนรอยละ  5  ของงบประมาณรายจายประจําป  2561 (53,550,000X5%+2,677,500=56,227,500) 

งบประมาณรายจายประจําป  2563  เปนเงนิ  =  59,038,875  ประมาณการเพิ่มขึ้นรอยละ  5  ของงบประมาณรายจายประจําป  2562  (56,227,500X5%+2,811,375=59,038,875) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

๓๕ 

 

 

 

10.แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป 

โครงสรางสวนราชการองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบรหิารงานทองถิ่น) 

1. งานบรหิารทั่วไป 

2. งานนโยบายและแผน 

3. งานกฎหมายและคดี 

4. งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

5. . งานกิจการสภา 

6. งานการศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 

 7.งานการเกษตร 

 

1. งานการเงิน 

2. งานบัญช ี

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

4. งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสดุ 

 

1. งานกอสราง 

2. งานออกแบบและควบคุม  

     อาคาร 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 

4. งานผังเมือง 

 

1.งานอนามัยและส่ิงแวดลอม 

๒.งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 

๓.งานรักษาความสะอาด 

๔.งานควบคุมโรค 

1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

2.งานสังคมสงเคราะห 

3.งานสงเสรมิอาชพีและพัฒนา

สตรี 

สํานักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ) 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง ) 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข) 

กองสวัสดกิารสังคม 

(นักบรหิารงานสวัสดิการสังคม) 



   
๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อํานวยการ วชิาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน 1 4 2 - 2 2 
 

ระดับ ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครูผูชวย ผูชวยครผููดูแลเด็ก 

จํานวน - - 3 1 3 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 

นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน  

นางสาวเพชรมณ ี นารรีักษ (10-3-01-2101-๐๐๑) 

งานบรหิารทั่วไป 

-  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

นางละมัย   วิลัยหลา (10-3-01-3102-001) 

-เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นางสาวจงรกัษ  คงมวงหมู(10-3-01-4101-001) 

-พนักงานขับรถยนต 

นายสมพงษ   เติมสวัสดิ ์

-คนงานท่ัวไป 

นายอานนท   จุฬาโคตร 

-พนักงานขับรถกูชพีกูภัย 

นายธรรมนูญ   พลลาภ 

งานนโยบายและแผน 

-นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาววิรยิา   พื้นชัยภูมิ  

(๑๐-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑) 

-นักวชิาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

นายประหยัด   โสพุย 

 (๑๐-๓-๐๑-๓๑๐๖-๐๐๑) 
  

งานกฎหมายและคดี งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

-จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชํานาญงาน 

ส.อ.สุทธชิัย   วารอุีดมทรัพย 

(๑๐-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑) 

-ผช.จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายเอนก   ลองจํานงค 

งานสงเสริม

การเกษตร 

งานการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 

-นักวชิาการศึกษาชํานาญการ 

นางสาวจติอารีย   ชนิสาร 

-คร ู

-ครูผูดูแลเด็ก 

-ผูชวยครผููดูแลเด็ก  (ทักษะ) 

-ผูชวยครผููดูแลเด็ก (ปวช.) 

งานกิจการสภา 



   ๓๗ 
 

โครงสรางกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อํานวยการ วชิาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 

จํานวน 1 1 2 - 3 - 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 

นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน 

นางรตนพร   ธงภักดิ ์(๑๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑) 

งานบัญช ี

-นักวชิาการเงนิและบัญชชีํานาญการ 

นางรุงนภา   มั่นคง 

(๑๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑) 

งานการเงนิ 

-ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญช ี

   นางสาวิตร ี  ลองจํานงค 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

-เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 

นางจารุณี   ศรจีําปา 

(๑๐-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑) 

-ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

นางสาวศรินิาถ   วงษโพนทอง 

งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสด ุ

-เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

นางประภัสสร  หวยชยัภูมิ 

(๑๐-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑) 

-ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

นางสาวไรวินท  ศรชีัย 

 



   
๓๘ 

 

โครงสรางกองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ อํานวยการ วชิาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกจิ พนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน 1 - 1 2 2 1 

 

ผูอํานวยการกองชาง 

นักบรหิารงานชาง(ระดับตน) 

นายศักดา   พระลับรักษา (๑๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานกอสราง 

-นายชางโยธาชํานาญงาน 

นายธนาวุฒิ   โรมรนั 

(๑๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑) 

-ผูชวยนายชางโยธา 

นายพัฒนพงศ   สีเชยีงหา 

งานประสานสาธารณูปโภค 

-พนักงานจดมาตรวัดนํ้า 

(ลูกจางประจํา) 

นางภิญญดา   พเิศษชพี 

-ผูชวยพนักงานผลติน้ําประปา 

นายอัศวเทพ   จําพันธุ 

-คนงานทั่วไป 

นายไพรัช   แยมใย 

งานผังเมอืง 



   
๓๙ 

 

โครงสรางกองสวัสดกิารสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ระดับ อํานวยการ วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน 1 - - - - - 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   (ระดับตน) 

นางสาวเพลนิพศิ   หนิคลาย (10-3-11-2105-001) 

งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน งานสงเสริมอาชพีและพัฒนาสตรี งานสังคมสงเคราะห 



   
๔๐ 

 

โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ระดับ อํานวยการ วชิาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

จํานวน 1 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

นักบรหิารงานสาธารณสุข (ระดับตน) 

นางนธมน  โหมดนอก(10-3-0๖-๒10๔-001) 

งานอนามัยและส่ิงแวดลอม งานรักษาความสะอาด งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข งานควบคุมโรค 



   

๔๑ 

11.บัญชแีสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ 

ที่ ช่ือ - สกุล วุฒิการศกึษา 

กรอบอตัรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม เงนิเดือน หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงนิเดือน 
เงนิประจํา

ตําแหนง 

เงนิเพิ่ม

อื่น/คา

ตอบ 

แทน 

 

1 นางเพ็ญศร ี  รติเมธากุล 
รัฐศาสตร

มหาบัณฑติ 
๑๐-3-00-1101-001 

ปลัด อบต. 

(นักบรหิารงาน

ทองถ่ิน) 

กลาง ๑๐-3-00-1101-001 

ปลัด อบต. 

(นักบรหิารงาน

ทองถ่ิน) 

กลาง ๔๑๓,๖๑๐ 84,000 84,000 ๕๘๑,๑๖๐ 

     สํานักงานปลัด อบต.       

๒ นางสาวเพชรมณ ี นารรีักษ 

รัฐ

ประศาสนศาส

ตรมหาบัณฑติ 

๑๐-๓-๐๐-๒๑๐๑-๐๐๑ 
หัวหนาสํานัก

ปลัด อบต. 
ตน ๑๐-๓-๐๐-๒๑๐๑-๐๐๑ 

หัวหนาสํานัก

ปลัด อบต. 
ตน ๒๘๘,๑๒๐ ๔๒,๐๐๐ - ๓๓๐,๑๒๐ 

๓ นางละมัย   วิลัยหลา 

รัฐ

ประศาสนศาส

ตรมหาบัณฑติ 

๑๐-๓-๐๐-๓๑๐๒-๐๐๑ 
นักทรพัยากร

บุคคล 
ชก. ๑๐-๓-๐๐-๓๑๐๒-๐๐๑ 

นักทรัพยากร

บุคคล 
ชก. ๒๙๙,๖๔๐ - - ๒๙๙,๖๔๐ 

๔ นางสาววิริยา  พื้นชัยภูม ิ
บรหิารธุรกิจ

บัณฑติ 
๑๐-๓-๐๐-๓๑๐๓-๐๐๑ 

นักวเิคราะห

นโยบายและ

แผน 

ปก. ๑๐-๓-๐๐-๓๑๐๓-๐๐๑ 

นักวเิคราะห

นโยบายและ

แผน 

ปก. ๒๖๖,๗๖๐ - - ๒๖๖,๗๖๐ 

๕ นายประหยัด  โสพุย 
บรหิารธุรกิจ

บัณฑติ 
๑๐-๓-๐๐-๓๑๐๖-๐๐๑ 

นักวชิาการ

คอมพวิเตอร 
ชก. ๑๐-๓-๐๐-๓๑๐๖-๐๐๑ 

นักวชิาการ

คอมพิวเตอร 
ชก. ๒๘๒,๖๐๐ - - ๒๘๒,๖๐๐ 

๖ นางสาวจิตอารยี   ชินสาร 
ครุศาสตรมหา

บัณฑติ 
๑๐-๓-๐๐-๓๘๐๓-๐๐๑ 

นักวชิาการ

ศึกษา 
ชก. ๑๐-๓-๐๐-๓๘๐๓-๐๐๑ 

นักวชิาการ

ศึกษา 
ชก. ๒๗๖,๙๖๐ - - ๒๗๖,๙๖๐ 

๗ นางสาวจงรักษ  คงมวงหมู 
ศิลปศาสตร

บัณฑติ 
๑๐-๓-๐๐-๔๑๐๑-๐๐๑ 

เจาพนักงาน

ธุรการ 
ชง. ๑๐-๓-๐๐-๔๑๐๑-๐๐๑ 

เจาพนักงาน

ธุรการ 
ชง. ๑๗๖,๑๖๐ - - ๑๗๖,๑๖๐ 

๘ ส.อ.สุทธชิัย  วารอุีดมทรพัย 
ประกาศนียบัต

รวชิาชีพชัน้สูง 
๑๐-๓-๐๐-๔๘๐๕-๐๐๑ 

เจาพนักงาน

ปองกันฯ 
ชง. ๑๐-๓-๐๐-๔๘๐๕-๐๐๑ 

เจาพนักงาน

ปองกันฯ 
ชง. ๒๕๔,๒๘๐ - - ๒๕๔,๒๘๐ 

 พนักงานจางตามภารกิจ            

๙ นายสมพงษ   เตมิสวัสดิ์ ม.๓ - 
พนักงานขับ

รถยนต 
- - 

พนักงานขับ

รถยนต 
- ๑๓๐,๓๒๐ - - ๑๓๐,๓๒๐ 

 



   
๔๒ 

ที่ ช่ือ - สกุล วุฒิการศกึษา 

กรอบอตัรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม เงินเดือน หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดอืน 
เงนิประจํา

ตําแหนง 

เงนิเพิ่ม

อื่น/คา

ตอบ 

แทน 

 

๑๐ นายเอนก   ลองจํานงค ปวช. - 
ผช.จพง.

ปองกันฯ 
- - ผช.จพง.ปองกันฯ - ๑๑๗,๓๖๐ - - ๑๑๗,๓๖๐ 

 พนักงานจางท่ัวไป            

๑๑ นายอานนท   จุฬาโคตร ปวช. - คนงานท่ัวไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

๑๒ นายธรรมนูญ  พลลาภ ป.ตรี - 
พนักงานขับรถ

กูชีพกูภัย 
- - 

พนักงานขับรถกู

ชพีกูภัย 
- ๑๐๘,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       

๑๓ นางอภิญญา  ชูสกุล ป.ตรี ๓๖-๒-๐๑๐๒ คร ู คศ.๑ ๓๖-๒-๐๑๐๒ ครู คศ.๑ - - - 
อุดหนุน

จากรฐับาล 

๑๔ นางเรอืงศร ี  ธรรมวงค ป.ตรี ๓๖-๒-๐๑๐๓ คร ู คศ.๑ ๓๖-๒-๐๑๐๓ ครู คศ.๑ - - - 
อุดหนุน

จากรฐับาล 

๑๕ นางสาวอุทิศรา  ลองจํานงค ป.ตรี ๓๖-๒-๐๒๘๕ คร ู คศ.๑ ๓๖-๒-๐๒๘๕ ครู คศ.๑ - - - 
อุดหนุน

จากรฐับาล 

๑๖ นางฐติิรัตน   ไพศาลวรรณ ป.ตรี 
๓๖-๒-๐๖๖๕ 

ครูผูดูแลเด็ก 
ครู

ผูชวย 

๓๖-๒-๐๖๖๕ 
ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย - - - 

อุดหนุน

จากรฐับาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
๔๓ 

 

 
ช่ือ - สกุล 

วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอตัรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม เงินเดือน หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 

เงนิ

ประจํา

ตําแหนง 

เงนิเพิ่ม

อื่น/คา

ตอบ 

แทน 

 

๑๗ นางรัตนา  ยอดทาหวา ป.ตร ี - 
ผช.ครผููดูแลเด็ก

(ทักษะ) 
- - 

ผช.ครูผูดูแลเด็ก

(ทักษะ) 
- - - - 

อุดหนุนจาก

รัฐบาล 

๑๘ นางนรินทร  วชิาเย็น ป.ตร ี - 
ผช.ครผููดูแลเด็ก

(ทักษะ) 
- - 

ผช.ครูผูดูแลเด็ก

(ทักษะ) 
- - - - 

อุดหนุนจาก

รัฐบาล 

๑๙ นางสาวอุบล  แกงสันเทยีะ ป.ตรี - 
ผช.ครผููดูแลเด็ก

(ปวช.) 
- - 

ผช.ครูผูดูแลเด็ก

(ปวช.) 
- - - - 

อุดหนุนจาก

รัฐบาล 

     กองคลัง        

๒๐ นางรตนพร   ธงภักด์ิ 
บรหิารธุรกิจ

มหาบณัฑติ 
๑๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

ผูอํานวยการกอง

คลัง 
ตน ๑๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

ผูอํานวยการกอง

คลัง 
ตน ๔๓๑,๔๐๐ ๔๒,๐๐๐ - ๔๗๓,๔๐๐ 

๒๑ นางรุงนภา   มั่นคง 

รัฐ

ประศาสนศา

สตรบัณฑติ 

๑๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ 
นักวชิาการเงิน

และบัญช ี
ปก. ๑๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ 

นักวชิาการเงิน

และบัญช ี
ปก. ๒๖๒,๕๖๐ - - ๒๖๒,๕๖๐ 

๒๒ นางจารุณ ี  ศรจํีาปา 
ศิลปศาสตร

บัณฑติ 
๑๐-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ 

เจาพนักงาน

จัดเก็บรายได 
ชง. ๑๐-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ 

เจาพนักงาน

จัดเก็บรายได 
ชง. ๒๔๔,๓๒๐ - - ๒๔๔,๓๒๐ 

๒๓ นางประภัสสร  หวยชัยภูมิ บัญชีบณัฑติ ๑๐-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจาพนักงานพัสดุ ชง. ๑๐-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ เจาพนักงานพัสดุ ชง. ๒๓๐,๔๐๐ - - ๒๓๐,๔๐๐ 

 พนักงานจางตามภารกิจ            

๒๔ นางสาวิตร ี  ประทุมถิ่น ป.ตรี - ผช.จพง.การเงนิฯ - - ผช.จพง.การเงนิฯ - ๑๕๐,๒๔๐ - - ๑๕๐,๒๔๐ 

๒๕ นางสาวปราวีย   ศรชีัย ป.ตรี - ผช.จพง.พัสดุ - - ผช.จพง.พัสดุ - ๑๓๙,๖๘๐ - - ๑๓๙,๖๘๐ 

๒๖ นางออยทิพย  จันทรฤชัย ปวช. - 
ผช.จพง.จัดเก็บ

รายได 
- 

- 

 

 

 

ผช.จพง.จัดเก็บ

รายได 

- 

 

 

๑๑๗,๓๖๐ - - ๑๑๗,๓๖๐ 



   
๔๔ 

 

 
ช่ือ - สกุล 

วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอตัรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม เงนิเดือน หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงนิเดือน 
เงนิประจํา

ตําแหนง 

เงนิเพิ่ม

อื่น/คา

ตอบ 

แทน 

 

     กองชาง       

๒๗ นายศักดา   พระลับรักษา 
วทิยาศาสตร

บัณฑติ 
๑๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 

ผูอํานวยการกอง

ชาง 
ตน ๑๐-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 

ผูอํานวยการ

กองชาง 
ตน ๓๘๔,๗๒๐ ๔๒,๐๐๐ - ๔๒๖,๗๒๐ 

๒๘ นายธนาวุฒ ิ  โรมรัน 
วทิยาศาสตร

บัณฑติ 
๑๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายชางโยธา ชง. ๑๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ นายชางโยธา ชง. ๑๙๔,๒๘๐ - - ๑๙๔,๒๘๐ 

 ลูกจางประจํา            

๒๙ นายโสวัตร   ชูสกุล ป.ตรี - 
พนักงานผลิต

นํ้าประปา 
- - 

พนักงานผลิต

นํ้าประปา 
- ๑๖๘,๓๖๐ - - ๑๖๘,๓๖๐ 

๓๐ นางภิญญดา   พเิศษชพี ป.ตรี - 
พนักงานจดมาตร

วัดนํ้า 
- - 

พนักงานจด

มาตรวัดนํ้า 
- 

๑๕๙,๗๒๐ 

 
- - 

๑๕๙,๗๒๐ 

 

 พนักงานจางตามภารกิจ            

๓๑ นายพัฒนพงศ   สีเชยีงหา ปวส. - 
ผูชวยนายชาง

โยธา 
- - 

ผูชวยนายชาง

โยธา 
- ๑๔๓,๕๒๐ - - ๑๔๓,๕๒๐ 

๓๒ นายอัศวเทพ  จําพันธุ ปวช. - 
ผช.พนง.ผลิต

นํ้าประปา 
- - 

ผช.พนง.ผลิต

นํ้าประปา 
- ๑๖๘,๓๖๐ - - ๑๖๘,๓๖๐ 

 พนักงานจางท่ัวไป            

๓๓ นายไพรัช   แยมใย ปวช. - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - ๑๐๘,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

 

 

                             



   

๔๕ 
 

 

 

 
ช่ือ - สกุล 

วุฒิ

การศึกษา 

กรอบอตัรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม เงินเดือน หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 
เงนิประจํา

ตําแหนง 

เงนิเพิ่ม

อื่น/คา

ตอบ 

แทน 

 

     กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม       

๓๔ นางนธมน   โหมดนอก 

สาธารณสุข 

ศาสตรมหา

บัณฑติ 

๑๐-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ 

ผอ.กอง

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอม 

ตน ๑๐-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ 
ผอ.กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
ตน ๓๘๒,๕๖๐ ๔๒,๐๐๐ - ๔๒๔,๕๖๐ 

     กองสวัสดิการสังคม       

๓๕ นางสาวเพลินพิศ   หนิคลาย 

รัฐ

ประศาสนศา

สตร

มหาบณัฑติ 

๑๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ 
ผอ.กองสวัสดิการ

สังคม 
ตน ๑๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ 

ผอ.กองสวัสดิการ

สังคม 
ตน ๒๙๓,๘๘๐ ๔๒,๐๐๐ - ๓๓๕,๘๘๐ 

 

 

 

 

 



   ๔๖ 

 

 

๑๒.แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  

 องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในรอบ 

ปงบประมาณ  พ.ศ.2561-2563  เพื่อเปนการพัฒนาขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางขององคการ

บรหิารสวนตําบลหวยบง  ตลอดจนขาราชการการเมืองทัง้ฝายบรหิารและฝายสภา  และมีความสอดคลองกับ

แผนอัตรากําลังในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.2561-2563  ดังนี้ 

 ดําเนนิการสํารวจความตองการในการฝกอบรม / พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ในองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ  ดงันี้ 

 

แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร 

 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการในการฝกอบรมของ 

บุคลากรในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  เพือ่นําผลสํารวจไปจัดทําแผนการฝกอบรมใหมี

ประสิทธภิาพและตรงกับความตองการของบุคลากรมากที่สุด 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

เพศ   ชาย   หญิง 

อายุ   21-30 ป   31-40  ป   41-50  ป         51  ปข้ึนไป 

การศึกษา     มัธยมตน  มัธยมปลาย ปวช. ปวส./ปวท. 

อนุปรญิญาปรญิญาตร ี  ปรญิญาโท        สงูกวาปรญิญาโท 

สถานภาพ   พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา    พนักงานจาง 

สวนที่ 2  ความตองการในการฝกอบรม 

หลักสูตร/วชิา  ท่ีตองการ  (เลอืกไดมากกวา  1  หัวขอ) 

การใชคอมพวิเตอรโปรแกรม  ระบุ........................................ 

  ระเบียบ/กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏบิัติ  ระบุ...................................... 

พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

  การบรหิารงานในระดับองคกร  และระดับสวนราชการภายใน 

  อื่นๆ  ระบุ............................................... 

ระยะเวลาท่ีตองการอบรม  (เลอืกไดมากกวา  1  หัวขอ) 

ไตรมาสท่ี  1  ของปงบประมาณ  ระบุ   ตุลาคม 

       พฤศจิกายน 

        ธันวาคม 

 ไตรมาสท่ี  2  ของปงบประมาณ ระบุ   มกราคม 

        กุมภาพันธ 

         มีนาคม 



   
๔๗ 

 ไตรมาสท่ี  3  ของปงบประมาณ ระบุ   เมษายน 

        พฤษภาคม 

        มิถุนายน 

ไตรมาสท่ี  4  ของปงบประมาณ ระบุ   กรกฎาคม 

        สิงหาคม 

        กันยายน 

ขอเสนอแนะอ่ืนเก่ียวกับความตองการในการฝกอบรม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 

 จากการสํารวจสรุปผลเพื่อนําไปสูจัดทําแผนการฝกอบรมใหมปีระสิทธิภาพและตรงกับ

ความตองการของบุคลากร  ดังนี ้

 (จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน  35  คน) 

สวนท่ี  1  ขอมูลทั่วไป 

เพศ   ชาย  จํานวน  12  คน    

   หญงิ  จํานวน  23  คน  

อายุ   21-30  ป จาํนวน  -  คน 

   31-40  ป จํานวน      คน 

   41-50  ป จํานวน      คน 

   51  ปขัน้ไป จํานวน     คน 

สถานภาพ   พนักงานสวนตําบล จํานวน  16  คน 

   ลูกจางประจํา จํานวน  2    คน 

   พนักงานจาง จํานวน   13  คน 

สวนท่ี  2  ความตองการในการฝกอบรม 

หลักสูตร / วชิา  ที่ตองการ  (เลอืกไดมากกวา  1  หัวขอ) 

   การใชคอมพวิเตอรโปรแกรม 

  ระบุ  Powerpoint,  Fhoto  shop  ,  E-laas 

   ระเบียบกฎหมาย / ตามสายงานที่ปฏบิัติ 

  ระบุ  ระเบียบเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล  ,  ระเบยีบเก่ียวกับงานสงเคราะหราษฎร , 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 

 พรบ.  ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

   การบรหิารงานในระดับองคกร  และระดับสวนราชการภายใน 



   
๔๘ 

  ระบุ  หลักสูตรนักบรหิารงาน อบต. , หลักสูตรนักบรหิารงานท่ัวไป , หลักสูตรนัก

บรหิารงานคลัง ,หลักสูตรนักบรหิารงานชาง 

 อื่น ๆ 

  ระบุ  มาตรฐานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ,  การดับเพลงิข้ันกลางและข้ันสูง , การ

กอสรางงานทางและอาคาร 

ระยะเวลาท่ีตองการอบรม  (เลอืกไดมากกวา  1  หัวขอ) 
  

ไตรมาสท่ี  1  ของปงบประมาณ  ระบุ   ตุลาคม 

       พฤศจิกายน 

        ธันวาคม 

ไตรมาสท่ี  2  ของปงบประมาณ ระบุ   มกราคม 

        กุมภาพันธ 

        มีนาคม 

 ไตรมาสท่ี  3  ของปงบประมาณ ระบุ   เมษายน 

        พฤษภาคม 

        มิถุนายน 

ไตรมาสท่ี  4  ของปงบประมาณ ระบุ   กรกฎาคม 

        สิงหาคม 

        กันยายน 
 

ขอเสนอแนะอ่ืนเก่ียวกับความตองการในการฝกอบรม 

 1.ตองการให อบต. จัดการฝกอบรมภายนอกสถานที่ 

 2.ตองการใหมีการฝกอบรมที่เนนภาคปฏิบัตมิากกวาภาคทฤษฎี 

 จากผลสํารวจสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร  องคการบริหารสวนตําบลหวย

บงจึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรข้ึนมา  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แผนพัฒนาบุคลากรองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 
 

 หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา  

11  ระบุ  ดังนี้  “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรยีนรู

อยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใช

ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนา

ความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ใหเปนบุคลากรท่ีมี

ประสิทธภิาพและมีการเรยีนรูรวมกัน  ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ

การบรหิารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”  “ในการบรหิารราชการแนวใหม  สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความ

เชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน  ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ

สถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราช

กฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม  จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบ

แบบแผนที่วางไวต้ังแตอดตีจนตอเนื่อง  ถงึปจจบัุน  เนนการสรางความคิดใหมๆ ตามวชิาการสมัยใหมและนํามา

ปรับใชกับการปฏบัิตริาชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จงึกําหนดเปนหลักการวา  สวนราชการตอง

มีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะ  เปนองคการแหงการเรยีนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยมีแนวทางปฏบัิต ิ ดังนี้ 

 1.ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 

 2.ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัตริาชการไดอยาง

ถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงไป 

 3.ตองมีการสงเสรมิและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการ  เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู  ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา  มี

ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

 4.ตองมกีารสรางความทสีวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 

 ดังน้ัน  องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จึงเห็นสมควรท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ในรอบป  

พ.ศ.2561-2563  ซึ่งสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง  3  ป  พ.ศ.2561-2563  เพื่อใหบุคลากรทุกภาคสวน

ขององคกรไดรับการพัฒนาตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  และท่ีสําคัญคือเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบงทีบุคลากรอันมีคุณภาพ

สามารถปฏิบัตหินาที่ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเต็มประสิทธภิาพอันนําไปสูประโยชน

ของทองถ่ินอยางแทจรงิ 
 

วัตถุประสงค 

 1.เพื่อพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกร 

 2.เพื่อนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



   

 3.เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน  เนนสรางกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเอง

ใหเกดิขึ้นกับบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 4.เพื่อใหบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ปฏิบัตอิยางมปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 5.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรูในการปฏิบัตงิานดังนี้ 

  -ดานความรูท่ัวไปในการปฏบิัติงาน 

  -ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 

  -ดานการบรหิาร 

  -ดานคุณสมบัติสวนตัว 

  -ดานศลีธรรมคุณธรรม  

การวเิคราะหจุดออน - จุดแข็ง – โอกาส – อุปสรรค  (SWOT) 

 ในการพัฒนาบุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  เพื่อใหเขาถงึการพัฒนาอยางชัดเจน

จึงดําเนนิการวเิคราะหจุดออน – จุดแข็ง  - โอกาส –อุปสรรค  (SWOT)  ดงัน้ี 

 จุดออน 

 -บุคลากรบางสวนขาดความกระตอืรอืรนที่จะเขาอบรม/ประชุมภายนอกหนวยงาน 

 จุดแข็ง 

 -บุคลากรสวนใหญมีความตัง้ใจท่ีจะเขาอบรม/ประชุมภายนอกหนวยงาน 

 -ผูบรหิาร อปท. มนีโยบายสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในรูปแบบตางๆ 

 โอกาส 

 -องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  เปนตําบลตนแบบในดานตางๆหลายเรื่อง  ทําใหมักไดรับ

โอกาสใหเขารวมกิจกรรมที่จดัภายในตําบล 

 อุปสรรค 

 -หลักสูตรการฝกอบรมบางหลักสูตรมีคาใชจายสูงและใชเวลาการอบรมจํานวนหลายวัน  ทําใหไม

สามารถสงบุคลากรเขารวมได 

 -หนวยงานราชการภายนอกลงพื้นท่ีเพื่อจัดทําโครงการในตําบลหวยบงอยูเสมอในฐานะตําบล

ตนแบบทําใหบุคลากรไมมเีวลาเดินทางไปเขารวมอบรม/สัมมนา  พัฒนาความรู 
 

วสัิยทัศนดานบุคลากร 

 องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  กําหนดวสิัยทัศนดานบุคลากรขององคกร  ดังนี้ 

 “คนพัฒนา  งานพฒันา  ทองถิ่นพัฒนา” 

ยุทธศาสตรดานบุคลากร 

 เพื่อความชัดเจน  สามารถมองเห็นภาพการพัฒนาบุคลากรไดอยางเปนระบบ  องคการบรหิาร

สวนตําบลหวยบง  จงึกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกเปน  3  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 



   

 1.แนวทางสงเสรมิขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ใหไดรับการอบรม/สัมมนา  

เสรมิสรางความรูความสามารถ 

 2.แนวทางสงเสรมิขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ใหไดรับการพัฒนาสงเสรมิดาน

คุณธรรมจรยิธรรม 

 3.แนวทางการสอนงานใหกับขาราชการ  พนักงานจางที่บรรจใุหม 

 4.แนวทางการใหคําปรกึษา / แนะนําจากผูบังคับบัญชาสูผูใตบังคับบัญชา 

 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น 

 1.แนวทางการสงเสรมิขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นใหไดรับการอบรม / สัมมนาเสรมิสราง

ความรูความสามารถ 

 2.แนวทางสงเสรมิขาราชการการเมอืงฝายสภาทองถิ่นใหไดรับการพัฒนาสงเสรมิดานคุณธรรม / 

จรยิธรรม 

 3.แนวทางการสอนงานใหกับขาราชการการเมอืงฝายสภาทองถ่ินท่ีไดรับการเลอืกตัง้ใหมโดย

ถายทอดจากขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นที่มีประสบการณ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาขาราชการการเมืองฝายบรหิาร 

 1.แนวทางสงเสรมิขาราชการการเมอืงฝายบรหิารใหไดรับการอบรม/สัมมนาเสริมสรางความรู

ความสามารถ 

 2.แนวทางสงเสรมิขาราชการการเมอืงฝายบรหิารใหไดรบัการพัฒนาสงเสรมิดานคุณธรรม/

จรยิธรรม 

พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 

 1.พัฒนาใหบุคลากรทุกภาคสวนไดรับการพัฒนาความรู/ความสามารถ  ทักษะในการปฏิบัติหนาท่ี 

 2.พัฒนาใหบุคลากรทุกภาคสวนไดรับการเสรมิสรางคุณธรรม/จรยิธรรม 

ขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

 วธิกีารพัฒนาบุคลากรองคการบรหิารสวนตําบล 

 วธิกีารพัฒนาผูบรหิาร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  

และพนักงานจาง  องคการบรหิารสวนตําบลเปนหนวยดําเนนิการเอง  หรอือาจดําเนนิการรวมกับสถาบันพัฒนา

บุคลากร  หรอืสวนราชการหรือหนวยงานอื่นเปนผูดําเนนิการอบรม  โดยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งตามความจําเปน

และเหมาะสมดังนี้ 

   

 ในการบริหารงานขององคกรตางๆทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญท่ีสุดขององคกรก็คือ

ทรัพยากรมนุษยขององคกร  เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนผูใชทรัพยากรทางการบริหารอื่นๆ  

ขององคกรในการดําเนินงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล     นอกจากนี้ปรมิาณและคุณภาพของบุคลากรก็เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ

องคกร  ซ่ึงการท่ีองคกรจะสามารถรักษาความสมดุลระหวางปริมาณคนกับปริมาณงานและ



   

คุณภาพของบุคลากรใหเหมาะสมอยางตอเนื่ององคกรจะตองมกีารวางแผนการใชกําลังคนอยาง

เหมาะสม  และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององคกรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ 

  องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผูปฏบัิตงิานใน 

 องคการ  อันไดแก  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางในสังกัด  ซ่ึงจะเปนผู

ขับเคล่ือนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานใหสําเร็จผลตามจุดมุงหมายของการพัฒนาที่

กําหนดไว  จงึไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานไว  ดังนี้ 

  (1)จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  หรอืการประชุมสัมมนา  หรือการประชุมเชงิปฏิบัติการ

ตามหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

  (2)สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  การเขารับการฝกอบรมที่หนวยงานของรัฐหรือ

สถาบันการศึกษาจัดขึ้น  เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดใหมีการฝกอบรมหรอืการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด  

โดยองคการบริหารสวนตําบลหวยบงจะเปนผูจัดอบรมเองหรอืรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใกลเคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัตงิานเฉพาะดานหรอืเฉพาะสายงานของ

บุคลากร 

  (3)สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรู  หรือประสบการณในการทํางานระหวาง

เจาหนาที่ทองถิ่นดวยกันเองหรอืผูชํานาญงานหรอืผูเช่ียวชาญจากสวนราชการอื่นๆตลอดจนถึงการ

ขอรับคําแนะนําปรึกษาจากผูกํากับดูแล  หนวยงานตรวจสอบอื่นๆ  เชน  สํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน  เปนตน 

  (4)จัดใหมีการศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  หรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการองคกรหรือพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆเพื่อให

บุคลากรมปีระสทิธภิาพการทํางานใหสูงขึน้ 

  (5)สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักถึงการเปนผูรับใชประชาชนในพื้นท่ีการใหบรกิาร

ประชาชนดวยความรวดเร็ว  เสมอภาคและท่ัวถึง  อํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการ

ใหบริการประชาชนเพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของ

เจาหนาที่ 

  (6)สงเสรมิและสนับสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใชใจการปฏิบัติงานมาก

ขึ้นเพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏบัิตงิานหรอืระยะเวลาในการใหบรกิารประชาชนลดความ

ซํ้าซอนของงานและใชทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง  อันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคา

มากขึ้น 

  (7)สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่องผาน

การศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ  รวมถึงการศกึษาตามอัธยาศัย  เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู



   

และความสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

และสงเสรมิใหหนวยงานเปนองคกรแหงการเรยีนรูตอไป 

  (8)สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรนําหลักเกณฑและวธิกีารบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาใช

อยางตอเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาล

กําหนด   

 



   

รายละเอยีดของแผนพัฒนาบุคลากร  ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  อาํเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย

(คน) 

วธิกีาร

พัฒนา 

งบประมาณ ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

การตดิตามการประเมนิผล 

๑ อบรมสัมมนาผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน  พนักงานสวนตําบล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

เพ่ือรบัทราบปญหาอุปสรรคตางๆ

ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นในดานตางๆเพื่อนํามา

ปรับปรุงการดําเนนิงานใหมี

ประสทิธิภาพมาก 

๖๓ อบรม/ฟง

การ

บรรยาย/

ศึกษาดูงาน 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๒. อบรมหลักสูตรนักบรหิารงานอบต. เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานการ

บรหิารงานทองถ่ิน 

๑ การ

ฝกอบรม 

๕๐,๐๐๐ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 

๓. อบรมหลักสูตรนักบรหิารงานการคลัง เพื่อเสรมิสรางความรูในดานการ

บรหิารงานคลัง 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๔. อบรมหลักสูตรนักวเิคราะหนโยบายและ

แผน 

เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานการ

นโยบายและแผน 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๕. อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเสรมิสรางความรูในดาน

บรหิารงานบุคคล 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๖. อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา เพื่อเสรมิสรางความรูในดานงาน

การศกึษา 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๗. อบรมหลักสูตรปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

 

 



   

ลําดับท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย

(คน) 

วธิีการ

พัฒนา 

งบประมาณ ระยะเวลาการ

ดําเนนิงาน 

การติดตามการประเมนิผล 

๘. อบรมหลักสูตรธุรการ เพื่อเสรมิสรางความรูในดานงาน

ธุรการ 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๙. อบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพวิเตอร เพื่อเสรมิสรางความรูในดานงาน

คอมพิวเตอร 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๑๐. อบรมหลักสูตรงานการเงนิและบัญชี เพื่อเสรมิสรางความรูในดานการเงนิ

และบัญชีของอปท. 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๑๑. อบรมหลักสูตรงานพัสด ุ เพื่อเสรมิสรางความรูในดานงานพัสดุ

ของอปท. 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๑๒. อบรมหลักสูตรงานจัดเก็บรายได เพื่อเสรมิสรางความรูในดานงาน

จัดเก็บรายไดของอปท. 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๑๓. อบรมหลักสูตรนายชางโยธา เพ่ือเสรมิสรางความรูในดานงานโยธา

ของอปท. 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๑๔. อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเสรมิสรางความรู  ทัศนคต ิ และ

ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสมาชิก

สภาทองถ่ิน 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๑๕. อบรมหลักสูตรผูบรหิารทองถ่ิน เพื่อเสรมิสรางความรู  ทัศนคต ิ และ

ศักยภาพของผูบรหิารทองถ่ิน 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๑๖. อบรมหลักสูตรนักบรหิารงานทั่วไป เพื่อเสรมิสรางความรูในดานการ

บรหิารงานทั่วไป 

๑ การ

ฝกอบรม 

 ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

 

 



   

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย

(คน) 

วธิกีาร

พัฒนา 

งบประมาณ ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

การตดิตามการประเมนิผล 

๑๗. อบรมมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ข้ัน

พื้นฐาน) ของอปท. 

เพื่อเสรมิสรางความรูในดาน

มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

อปท. 

๑ การฝกอบรม  ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๑๘. ประชุมประจําเดือนรวมกันระหวาง

ผูบรหิาร  พนักงานสวนทองถ่ิน  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

เพื่อซักซอมการปฏิบัติงานในรอบ

เดอืนท่ีผานมาและแนวทางการ

ปฏิบัตงิานท่ีถูกตอง 

๓๙ การประชุม  ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบท่ีกําหนด 

๑๙. สงเสรมิการอบรมคุณธรรม/จรยิธรรม

ใหแกพนักงาน  สมาชกิสภาทองถ่ินและ

ฝายบรหิาร 

เพื่อเสรมิสรางใหบุคลากรทุกภาค

สวนเปนผูมีความรูคูคุณธรรม 

๖๓ การอบรม  ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๒๐. สงบุคลากรทุกภาคสวนเขารับการ

อบรม/สัมมนา ท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ 

เพื่อเสรมิสรางความรู

ความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัตงิานเพิ่มเติมแกบุคลากร 

๖๓ การอบรม  ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๒๑. อบรมการใชคอมพวิเตอรโปรแกรม

ตางๆ 

เพื่อสรางความรู  ความสามารถ

และทักษะในการปฏิบัตงิาน

เพิ่มเติมแกบุคลากร 

๓๕ การฝกอบรม  ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๒๒. อบรมหลักสูตรนักบรหิารงาน

สาธารณสุข 

เพื่อเสรมิสรางความรูในดานการ

บรหิารงานสาธารณสุข 

๑ การฝกอบรม  ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

๒๓. อบรมหลักสูตรนักบรหิารงานสวัสดิการ

สังคม 

เพื่อเสรมิสรางความรูในดานการ

บรหิารงานสวัสดกิารสังคม 

๑ การฝกอบรม  ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด 

 

 



   
๔๙ 

  13. ประกาศคุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงานสวนตําบล   

 ลูกจางประจํา  และพนักงานจางองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

  องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดจัดทําประกาศคุณธรรม  จรยิธรรมของพนักงานสวน

ตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางตามแนวทางที่คณะกรรมการขาราชการ  หรอืพนักงานสวน

ทองถิ่นไดแนะนําไว  เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานไดถอืเปนแนวปฏิบัต ิ ดังนี้ 

 1.  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จะพงึปฏบัิตหินาท่ีดวย

ความซื่อสัตย    สุจรติ  และเที่ยงธรรม 

2.  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะพงึปฏบัิตหินาที่ราชการ

ดวยความอุตสาหะ  เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ  อยางเต็มกําลัง 

ความสามารถ 

3. พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จะพงึ

ปฏิบัตตินตอผูรวมงานดวยความสุภาพเรยีบรอย  รักษาความสามัคคแีละไมกระทําการอยางใดที่เปน

การกลั่นแกลงกัน 

4. พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะพงึ

ตอนรับใหความสะดวก  ใหความเปนธรรมและใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการ

เก่ียวกับหนาที่ของตน  โดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรยีบรอยไมดูหมิ่น เหยยีดหยาม  กดขี่หรอืขม

เหงประชาชนผูมาตดิตอราชการ 

 

 

 

**************************** 
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แบบวเิคราะหกําหนดตําแหนง 

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง   อําเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 

นักบรหิารงานทองถ่ิน 

(ปลัด อบต.) 

1 ในฐานะรองปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทําหนาท่ี

พจิารณาทําความเหน็สรุปรายงานเสนอแนะและ

ดําเนนิงานตามกฎหมายและระเบียบคําส่ังท่ีตองใช

ความชํานาญเกี่ยวกับการบรหิารงานองคการบริหาร

สวนตําบลโดยปฏบิัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึง่หรอื

หลายอยางเชนการอนุญาตการอนุมัติการดูแล

ผลประโยชนของอบต. การประกอบการคาซึ่งเปนท่ี

รังเกียจหรอือาจเปนอันตรายแกสุขภาพและหนาท่ีอื่น

ตามพ.ร.บ.สาธารณสุขการรักษาความสงบเรยีบรอย

ของประชาชนจัดใหมแีละบํารุงทางบกและทางน้ํา

รักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดนิและที่

สาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ปองกันและระงับโรคตดิตอจัดใหมเีครื่องมอืเครื่องใช

ในการดับเพลงิใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรมจัดใหมี

นํ้าสะอาดหรอืการประปาจัดใหมโีรงฆาสัตวจัดใหมี

สุสานฌาปนสถานบํารุงและสงเสรมิการทํามาหากนิ

ของราษฎรจัดใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ

- รายงานเสนอแนะและดําเนนิงานตามกฎหมาย

และระเบียบคําสั่งที่ตองใชความชํานาญ  จํานวน  

48  เรื่อง 

-  จัดใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 

จํานวน  10  คร้ัง 

-  ปองกันและระงับโรคติดตอ  จํานวน  12  

คร้ัง 

-  จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรอืแสงสวาง  

จํานวน    36   เรื่อง  

-  ปฏิบัตงิานราชการอื่น ๆ   จํานวน  200  

เรื่อง 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 



   

รักษาคนเจ็บไขจัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรอืแสง

สวางโดยวธิอีื่นจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ําเทศ

พาณชิยจัดใหมแีละบํารุงสวมสาธารณะจัดใหมีและ

บํารุงสงเคราะหมารดาและเด็กจัดใหมีและบํารุง

โรงพยาบาลจัดใหมีการสาธารณูปการจัดใหมีการ

จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณ สุขจัดตัง้และ

บํารุงโรงเรยีนอาชวีศกึษาจัดใหมีและบํารุงสถานท่ี

สําหรบัการกีฬาและพลศึกษาจัดใหมีและบํารงุ

สวนสาธารณะสวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ

ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมและรักษาความเรยีบรอย

ของทองถ่ินกิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการ

สาธารณสุขและหนาที่อื่นๆซึง่มคีําสั่ง

กระทรวงมหาดไทยหรอืกฎหมายบัญญัตใิหเปนหนาที่

ขององคการบรหิารสวนตําบลเชนการเลอืกตัง้สมาชิก

สภาองคการบรหิารสวนตําบลเลขานุการสภาองคการ

บรหิารสวนการจัดการใหความสะดวกและรักษา

ความสงบเรยีบรอยในการเลอืกตัง้ของแตละหนวย

เลอืกตัง้ท่ีอยูในทองท่ีการจัดการใหความสะดวกและ

รักษาความสงบเรยีบรอยในการ 

เลอืกตัง้การขออนุมัติจางลูกจางและคนงานองคการ

บรหิารสวนตําบลการขออนุมัตเิลื่อนขัน้เงนิเดอืน

ลูกจางคนงานและพนักงานสวนตําบลประจําปการขอ

อนุมัตใิชจายเงนิสะสมขององคการบรหิารสวนตําบล



   

เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุเปน

พนักงานสวนตําบลที่ก.อบต. จังหวัดแตงตัง้เปนกรรม 

การสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูถูกกลาว หากระทํา

ผิดวนิัยเปนเจาหนาที่งบประมาณเปนเจาหนาท่ี

เก่ียวกับการศึกษาเปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุม

โรคระบาดสัตวเปนกรรมการควบคมุรักษาทรัพยสนิ

ขององคการบรหิารสวนตําบลเปนผูเก็บรักษาเอกสาร

สําคัญขององคการบรหิารสวนตําบลเปนผูรับผดิชอบ

เก่ียวกับการเงนิท่ัวไปขององค การบรหิารสวนตําบล

ตรวจฎีกาเบิกจายเงนิลงนามถอนเงนิจากธนาคาร

พาณชิยธนาคารออมสนิคลังจังหวัดเปนกรรมการ

รักษาเงนิขององคการบริหารสวนตําบลเปนพนักงาน

เจาหนาท่ีประเมินภาษีโรงเรอืนเปนพนักงานเจาหนาท่ี

ประเมินภาษีบํารงุทองท่ีเปนพนัก งานเจาหนาที่

ประเมินภาษีปายเปนพนักงานเจาหนาท่ีควบคุมการ

ฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการจําหนาย

เนื้อสัตวเปนเจาหนาที่ดับเพลงิเปนเจาหนาท่ีพสัดุเปน

เจาหนาท่ีจัดทํารายงานประจําปเปนกรรมการตรวจ

รับวัสดุและกรรมการควบคุมการกอ สรางเปน

กรรมการตรวจสภาพอาคารเปนกรรมการควบคุม

การรับสงเงนิเปนกรรมการอํานวยการศึกษาเปน

กรรมการระชาสัมพันธเปนกรรมการจัดงานประจําป

อันเปนประเพณทีองถ่ินหรอืงานราชพธิงีานรัฐพธิเีปน



   

กรรม การชวยเหลอืและบรรเทาทุกขประชาชนใน

ทองถ่ินในกรณเีกดิภัยธรรมชาตแิละสาธารณภัยตางๆ

เปนตนฝกอบรมและใหคาํแนะนําปรกึษาในการ

ปฏิบัตงิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหา

ช้ีแจงตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่เขารวมประชุม

คณะกรรมการตางๆตามที่ไดรบัแตงต้ังเขารวมประชุม

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราช การ

ท่ีสังกัดและปฏิบัตหินาที่อื่นที่เก่ียวของในฐานะหัวหนา

หนวยงานนอกจากปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลวยัง

ทําหนาท่ีกําหนด นโยบายการปฏิบัติงานพจิารณาวาง

อัตรา กําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของงานที่รับ 

ผิดชอบตดิตอประสานงานวางแผนมอบ หมายงาน

วนิิจฉัยสั่งการควบคมุตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา

ปรับปรุงแกไขตดิตามประเมินผลและแกปญหา

ขอขัดของในการปฏบิัตงิานที่รับผดิชอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป 
( หัวหนาสํานักปลัด ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 พิจารณา   ศึกษา   วิเคราะห   ทําความเห็น   สรุป

รายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการปฏบิัติงานที่ตองใช

ความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปหรืองาน

เลขานุการ    โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ  

หลายดานเชน   งานธุรการ  งานบุคคล   งานนิติการ  

งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียนงานนโยบายและแผน 

งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว   งานรักษาความ

สงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  

งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบ

และสัญญา  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  

งานเตรียมเร่ืองและเตรยีมการสําหรับการประชุม  งาน

บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม   งานทํารายงานการประชุม

และรายงานอ่ืน  ๆ   งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลต

างๆ  งานติดตามผลงาน  เปนตน   ตอบปญหาและชี้แจง

เรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที่   เขารวมประชุม

คณะกรรมการตาง  ๆ  ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุม

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่

สังกัด 

1.ทําความเห็น   สรุปรายงาน  เสนอแนะขอราชการ

ทั่วไป  จํานวน  30  เรื่อง 

2. ดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษ

เก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปหรืองานเลขานุการ    

จํานวน  45  เร่ือง 

3. งานติดตอหนวยงานและบุคคลตางๆงานติดตาม

ผลงาน   จํานวน  40  เร่ือง 

4.  งานนโยบายและแผน จํานวน 15  เร่ือง 

5.  แกปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงานในหนวย

งานที่รับผิดชอบ   จํานวน   45  เร่ือง 

6. งานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง

หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบล

โดยเฉพาะจํานวน   40   เรื่อง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

  ในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่กําหนดนโยบายการ

ปฏิบัติ งาน พิจารณาวางอัตรากําลั ง เจ าหน าที่และ

 
 
 

    



   

งบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน

วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม

ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข  ติดตาม

ประเมินผล   และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานใน

หนวยงานทีร่บัผิดชอบดวยและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

รวมท้ังงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง

หรือส วนราชการใดในองค การบริหารส วนตําบล

โดยเฉพาะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 

ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมากเก่ียวกับการวิเคราะห
นโยบายและแผนโดยปฏิบัติหนาที ่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเชนศึกษาวิเคราะหวิจัย
ประสานแผนประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะเพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนโครงการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆซึ่ง
อาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ
ท้ังนีอ้าจเปนนโยบายแผนงานขององคการบริหารสวน
ตําบลและโครงการระดับชาติแลวแตกรณีใหคําปรึกษา
แนะนําในทางปฏิบัติแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมาตอบ
ปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาที่และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน
นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทํา
หนาท่ีติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงานควบคุม
ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไขติดตาม
ประเมินผลและแกปญหา  ขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รบัผิด ชอบดวยในฐานะผูชวยหัวหนา

-  จัดทําแผนพัฒนาสามป    
จํานวน 1 คร้ัง 
-  จัดทําแผนชุมชน   จํานวน   1   คร้ัง 
-  จัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
จํานวน  1   คร้ัง 
-  จัดทําแผนการดําเนินงานจํานวน 1  คร้ัง 
-  จัดทําการประชุมประชาคม จํานวน 11 ครั้ง 
-  จัดทํากิจกรรมอบรม / ศึกษาดูงาน  จํานวน 2 
ครั้ง 
-  ปฏิบัติหนาที่ราชการอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับ 
มอบหมาย    จํานวน  36 คร้ัง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 



   

หนวยงานทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 
นักทรัพยากรบุคคล 

1 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ดําเนินการเก่ียวกับการสอบ  ดําเนินการ
ออกคําสั่งเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งและอ่ืนๆที่เก่ียวกับงาน 
บุคคล  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
รวบรวม  ศึกษาวิเคราะหปญหาในการสรรหาและพัฒนา
บุคคล  รวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการ
ดําเนินการเร่ืองการขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดําเนินการเรื่องการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  จัดทํา  แกไข
เปลี่ยนแปลงบญัชีขอถือจายเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
 
 
 

-ดําเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานสวน
ตําบล     จํานวน   ๒    ครั้ง 
-ดําเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานจาง             
จํานวน   ๑    ครั้ง 
-จัดทําคําสั่งงานบุคคล  จํานวน   ๒๐   คร้ัง 
-ดําเนินงานเก่ียวกับบริหารงานบุคคล  จํานวน   ๒๐   
ครั้ง 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 



   

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 
เจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

1 ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดย
รวดเร็วมิใหลุกลามออกไปลด 
อันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหมรักษาและบํารุง
ขวัญตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญ
ปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัยวาตภัยการ
อพยพผูประ สบภัยและทรัพยสิน   ชวยเหลือสงเคราะหผู
ประสพภัยการฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพ
เดิมตามแผนที่องคการบริหาร สวนตําบลไดกําหนดไวเปน
ตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 
 
 
 

-   ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหมจํานวน 8 เรื่อง 
-   ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม   
จํานวน  12  เร่ือง 
-   รักษาและบํารุงขวัญตลอดจนทรัพยสิน 
ของประชาชน  จํานวน   18  เร่ือง 
-จัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
จํานวน   ๓   เร่ือง 

- - - 1 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 
เจาพนักงานธุรการ 

 

1 ปฏิบัติงานขั้นตนเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
ธรรมดาที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
หรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแน
ชัดหรือละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติรับสงลงทะเบียนแยก
ประเภทและจดัสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เก่ียวของ
เก็บและคนหาหนังสือกรอกแบบฟอรมและรางหนังสือ
โตตอบงายๆตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและ
ตัวหนังสือพิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสารตรวจเอกสาร
หลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆชวยจัดหาดูแลรักษา
และเบิกจายพัสดุครุภณัฑชวยรวบรวมขอมูลและสถิติ
ท่ัวไปชวยทําบันทึกยอเร่ืองชวยจัดเตรียมและใหบริการใน
เรื่องสถานท่ีวัสดุอุปกรณชวยติดตออํานวยความสะดวก
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

1.  ลงทะเบียนหนังสือรับ    
    จํานวน 1,400  เรื่อง 
2.  ลงทะเบียนหนังสือสง      
  จํานวน  800    เรื่อง 
3.  ราง-จัดทําหนังสือราชการ  
จํานวน  300    เร่ือง 
4.  จัดทํารายงานการประชุม    
 จํานวน  36    เรื่อง 
5.  คัดลอกรายการตาง ๆ           
จํานวน  80   เรื่อง 

1 - - 1 

 

 

 



   

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 

นักวิชาการศกึษา 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 

นักวิชาการ

คอมพวิเตอร 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 

ผูชวยเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 

พนักงานขับรถยนต 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 

พนักงานขับรถกูชพี

กูภัย 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 

คนงานท่ัวไป 

๑ ปฏิบัตงิานที่ตองใชแรงงานท่ัวไปและปฏิบัติงานตามที่

ผูบังคบับัญชามอบหมาย 

๑.ปฏิบัตงิานท่ีตองใชแรงงานทั่วไปจํานวน  ๒๐๐  

เรื่อง 

๒.ปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  

จํานวน  ๒๐๐  ครัง้ 

- - - ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/

ลด 

รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหางานการคลัง) 

1 พิจารณาศึกษาวิเคราะหทําความเห็นเสนอ แนะและ
ดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังท่ีตองใชความ
ชํานาญโดยตรวจสอบการจัดงานตางๆเก่ียวกับงานการ
คลังหลายดานเชนงานการคลังงานการเงินและบัญชีงาน
การจัดเก็บรายไดงานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห
งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกูงานจัด
ระบบงานงานบุคคลงานตรวจสอบรับรองความถูกตอง
เก่ียวกับการเบิกจายงานรับรองสิทธิการเบิก เงิน
งบประมาณการควบคุมการปฏิบัติเก่ียว กับการเบิกจาย
การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานแทนตัวเงิน
พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงนิตางๆรายงานการ
ปฏิบัติงานสรปุเหตุผลการปฏิบัติงานดานตางๆพิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะตองวางแผนงานดานตางๆ
ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่สังกัดหนวยงานการคลัง
ปฏิบัติ งานอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการ
ตรวจสอบและประเมินผลทํารายงาน 
ประเมินผลการใชจายเงนิงบประมาณพิจารณาปรับปรุง
แกไขศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับรายไดรายจายจริงเพ่ือ
ประกอบการ 

1.  ศึกษาวิเคราะหทําความเห็น  เสนอแนะและ
ดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ตองใช
ความชํานาญ   
  จํานวน  48  เรื่อง 
2.  ตรวจสอบรับรองความถูกตองเกี่ยวกับการ
เบิกจาย   จํานวน   400   เรื่อง 
3.  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ   
จํานวน   48  เร่ือง 
4.  ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑการจัดซื้อ
การจาง   จํานวน   150  เร่ือง 
5.  ปฏิบัติหนาที่ราชการอื่น 
จํานวน 36  เร่ือง 
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พิจารณาวิเคราะหการประมาณการรายรับรายจาย
กําหนดรายจายของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการประหยัดและ
คลองตัวในการปฏิบัติ งานโดยทั่วไปของอบต. สืบหา
แหลงที่มาของรายไดดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคา 
ธรรมเนียมตางๆอยางท่ัวถึงตรวจสอบการรายงานการเงนิ
และบัญชีตางๆตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑการ
จัดซื้อการจางรวมเปนกรรมการตางๆตามที่ไดรับมอบ 
หมายเชนเปนกรรมการรักษาเงินเปนกรรม การตรวจการ
จางเปนกรรมการตรวจรับพัสดุฯลฯเสนอขอมูลทางดาน
การคลังเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน
เปนตนฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําตอบปญหาและ
ชี้แจงเก่ียวกับงานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตางๆตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัดและปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนที่เก่ียวของในฐานะหัว หนาหนวยงานนอกจาก
อาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่กําหนด 
นโยบายการปฏิบัติงานพิจารณารางตรากําลังเจาหนาที่
และงบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบติดตอ
ประสานงานวางแผนมอบ 

หมายงานวินิจฉัยสั่งการควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
นักวิชาการเงนิและบัญช ี
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรบัผิด ชอบไมสูง
นักเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ตรวจสอบหลักฐานและ
ใบสําคัญการเบิกจายเงิน  จัดทําบัญชีทั่วไปของราชการ 
เชน ทําบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแยก
ประเภทเปนตนชวยพิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไมมี
ปญหา เชน คาเชาบาน คาลวงเวลา คาใชสอย คาวัสดุ 
เปนตนควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ  ตรวจทาน
การตั้งฎีกาเบิกจาย  ทําหนังสือโต ตอบเก่ียวกับ การ เงิน 
การบัญชี การงบประมาณ  จัดสรรเงินงบประมาณ
รายจายตามยอดที่ไดรับอนุมัติแลว  ตรวจสอบงบเดือนทํา
รายงานการเงนิ  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจา หนาที่ระดับรองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
 

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 
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สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
เจาพนักงานพัสดุ 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดเุปนตน  ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 
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ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบกิจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
ผูชวยเจาพนักงาน
การเงินและบัญช ี
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองคลัง 
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง  
ระดับตน) 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบกิจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองชาง 
นายชางโยธาชํานาญงาน 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองชาง 
ผูชวยนายชางโยธา 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองชาง 
ผูชวยพนักงานผลิต
น้ําประปา 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองชาง 
พนักงานผลิตน้ําประปา  
(ลูกจางประจํา) 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองชาง 
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  
(ลูกจางประจํา) 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองชาง 
คนงานท่ัวไป 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  (นัก
บริหารงานสาธารณสุข  
ระดับตน) 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองสวัสดิการสังคม 
ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม   
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม  ระดับตน) 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด  
ครู  (คศ.๑) 
 

๒ ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - ๒ 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 
ครูผูดูแลเด็ก 
 

1 ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
(ทักษะ) 
 

๒ ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - ๒ 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

สวนราชการ/ตําแหนง อัตรา 

(เดมิ) 

มาตรฐานปรมิาณงาน/ตําแหนง ป ปรมิาณงานจรงิท่ีตองทํา/ตําแหนง/ป อัตรากําลังท่ีตองการเพิ่ม/ลด รวม 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สํานักปลัด 
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
(ปวช.) 
 

๑ ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง  เชน  จัดหา  จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง  ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เก่ียวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเก่ียวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและ
หนังสือโตตอบเก่ียวกับงานพัสดุเปนตน  ใหคาํปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี
ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวขางตนแลวยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษา
แนะนําปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา

1. ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี      
จํานวน    100  เร่ือง 
2. ทําบัญชีเงนิสด  บัญชีเงนิฝากธนาคารบัญชี      
จํานวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจาย   
จํานวน100  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีราชการอ่ืน  
จํานวน36  เร่ือง 

- - - 1 



   

ขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ครัง้ที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑คําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ท่ี     /๒๕๖๐  ลงวันที่      มิถุนายน   

    ๒๕๖๐  เรื่อง  แตงตัง้คณะทํางานจัดทําแผนอตัรากําลัง  ๓  ป  ประจําป 

   งบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ดังนี้ 

(๑) นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ประธานคณะทํางาน 

(๒) ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  คณะทํางาน 

(๓) ผูอาํนวยการกองคลัง    คณะทํางาน 

(๔) ผูอาํนวยการกองชาง    คณะทํางาน 

(๕) ผูอาํนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 

(๖) ผูอาํนวยการกองสวัสดกิารสังคม   คณะทํางาน 

(๗) หัวหนาสํานักปลัด     คณะทํางาน 

(๘) นักทรพัยากรบุคคล    คณะทํางาน 

คณะทํางานมหีนาที่  จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนตําบล  โดยใหคํานึงถึงภารกิจ  

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  

ความยากและคุณภาพของงาน  และปรมิาณงานของสวนราชการตางๆ  ในองคการบรหิารสวน

ตําบล  ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบรหิารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล  และการ

จัดสรรเงินงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการ

บรหิารสวนตําบล  ในระยะเวลา  ๓  ป 

๑.๒  ภาระคาใชจายตามมาตรา  ๓๕  กําหนดไว  คาใชจายทางดานบุคลากรในแตละ  อบต.  ตอง

ไมเกินรอยละ  ๔๐  เนื่องจากกฎหมายกําหนดไว  ซ่ึงเราจะไดพจิารณากันตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมา 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครัง้ที่ผานมา 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

  พจิารณาแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  โดยเสนอ 

ปรมิาณงาน  จํานวนบุคลากรในสังกัด  เปนรายสวนราชการ 

..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอื่นๆ 

  ............................................................................................................................... 



   

 

ใบลงช่ือผูเขารวมประชุมคณะทํางานแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ครัง้ที่  ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายพชรพลวรพล ประธานคณะทํางาน  

๒ นางเพ็ญศร ี  รติเมธากลุ คณะทํางาน  

๓ นางรตนพร   ธงภักดิ์ คณะทํางาน  

๔ นายศักดา   พระลับรักษา คณะทํางาน  

๕ นางนธมน   โหมดนอก คณะทํางาน  

๖ นางสาวเพลนิพศิ   หินคลาย คณะทํางาน  

๗ นางสาวเพชรมณี   นารรีักษ คณะทํางาน  

๘ นางละมัย   วลิัยหลา เลขานุการคณะทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

รายงานการประชุม 

คณะทํางานแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ครัง้ที่  ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

๑ นายพชรพลวรพล ประธานคณะทํางาน  

๒ นางเพ็ญศร ี  รตเิมธากลุ คณะทํางาน  

๓ นางรตนพร   ธงภักดิ์ คณะทํางาน  

๔ นายศักดา   พระลับรักษา คณะทํางาน  

๕ นางนธมน   โหมดนอก คณะทํางาน  

๖ นางสาวเพลนิพศิ   หนิคลาย คณะทํางาน  

๗ นางสาวเพชรมณ ี  นารรีักษ คณะทํางาน  

๘ นางละมัย   วลิัยหลา เลขานุการคณะทํางาน  

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว  นายพชรพล  วรพล  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ประธาน

คณะทํางานไดกลาวเปดประชุมและดําเนนิการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ๑.ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ท่ี      /๒๕๖๐  ลงวันท่ี     

มถุินายน  ๒๕๖๐  เรื่อง  แตงตัง้คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  

๒๕๖๑-๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑.๑นายกองคการบรหิารสวนตําบล   ประธานคณะทํางาน 

๑.๒ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะทํางาน 

๑.๓ผูอํานวยการกองคลัง    คณะทํางาน 

๑.๔ผูอํานวยการกองชาง    คณะทํางาน 

๑.๕ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 

๑.๖ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะทํางาน 

๑.๗หัวหนาสํานักปลัด อบต.    คณะทํางาน 

๑.๘นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการคณะทํางาน 

-คณะทํางานมีหนาที่   จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  โดยให

คํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของ



   

สวนราชการตางๆ  ในองคการบริหารสวนตําบล  ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการ

บรหิารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการ

บริหารสวนตําบล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  ใน

ระยะเวลา  ๓  ป 

๒.ภาระคาใชจายตามมาตรา  ๓๕  กําหนดไว  คาใชจายทางดานบุคลากรในแตละ  อบต.  ตองไม

เกินรอยละ  ๔๐  เนื่องจากกฎหมายกําหนดไว  ซ่ึงเราจะไดพจิารณากันตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแลว 

   -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครัง้ที่ผานมา 

   -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ประธาน -การพจิารณากําหนดตําแหนงเพิ่มและยุบเลกิ  ตําแหนงในแตละสวนราชการ  ใน 

การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป๒๕๖๑-๒๕๖๓  กระบวนการที่มาในการกําหนดตําแหนง  มีวิธี

และการดําเนินการในการคัดเลือก  ตําแหนงที่ควรยุบและเพิ่มโดยเริ่มจากสวนราชการไหน  ที่ไป

ท่ีมาในการพจิารณายุบเลกิหรอืเพิ่มตําแหนงนัน้  ใหเลขาชี้แจงใหคณะกรรมการทราบดวย 

เลขาฯ -การกําหนดตําแหนงในแตละสวนราชการ  นัน้ไดมีหนังสือใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาจัดทํา

ตารางการทํางานของสวนราชการในกรอบระยะเวลา  ๓  ป  ท่ีผานมา  เพื่อนํามาใชในการ

พจิารณาวา  ตําแหนงใดควรยุบ  ตําแหนงใดควรเพิ่ม  ซ่ึงเราจะยุบหรอืจะเพิ่มนัน้  จะพจิารณาจาก

คางานที่แตละสวนราชการปฏิบัติงานจรงิใน  ๓  ปที่ผานมา  และนํามาในวันนี้แลวโดยแทรกอยูใน

วาระการประชุมขางหลังคะ  ในการเสนอยุบเลิกหรอืเพิ่มตําแหนงในแตละสวนราชการ  เพื่อความ

เปนระเบียบเรียบรอยเห็นควรใหแตละสวนราชการเสนอความคิดเห็นและคณะกรรมการรวมกัน

พิจารณาโดยเรยีงลําดับ  จากสวนราชการตางๆ  ตั้งแตสํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และกองสวัสดกิารสังคม  โดยการพจิารณาขอใหหัวหนาสวนราชการ

ตามลําดับ  นําเสนอผลการดําเนินงานในชวงระยะเวลา  ๓  ป  ตอท่ีประชุมคะ  ปจจุบันการ

คํานวณคราวๆ  คาใชจายของ อบต.หวยบงอยูที่ประมาณ  รอยละ  จึงเห็นควรใหสวนราชการท่ีจะ

เพิ่มตําแหนงพจิารณาถึงงบประมาณและคารอยละดังกลาวดวยคะ  สวนคางานท่ีประธานใหแตละ

สวนราชการสงมาให  เลขานุการนั้น  เลขานุการไดดําเนินการรวบรวมเรียบรอยแลว  โดยแตละ

สวนราชการบันทึกสงมายังเลขากอนวันประชุม  ทุกสวนราชการ  ดังนั้นจึงขอแจงปริมาณงาน  

เพื่อใชประกอบการพจิารณากําหนดตําแหนง  เพิ่มลด  หรือปรับเกลี่ยอัตรา  ดังรายละเอยีด  ดังนี้

คะ 

 

 

 

 

 



   

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลาท้ังหมด

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงท่ี

ตองการ 

สํานักงานปลัด      

๑.งานบรหิารงานท่ัวไป 

-งานสารบรรณ 

-งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 

-งานประชาสัมพันธ 

-งานเลือกต้ัง 

-งานตรวจสอบภายใน 

-งานควบคุมและสงเสรมิการทองเที่ยว 

-งานอื่นท่ีไมอยูในความรับผดิชอบของสวน

ราชการใด 

๒.งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

-งานนโยบายและแผน 

-งานวชิาการ 

-งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 

-รวบรวมวเิคราะหและใหบรกิารขอมูลสถิติที่

จําเปนตองนํามาใชในการวางแผน 

-งานจัดเตรยีมเอกสารที่ใชประกอบการ

พจิารณาวางแผนของอบต. 

-วเิคราะหความเหมาะสมของโครงการ 

๓.งานการเจาหนาที่ 

-การเลื่อนขัน้เงินเดอืน 

-เลื่อนระดับ/ยายสายงาน 

-บันทกึทะเบยีนประวัติ 

-ขอเครื่องราช 

-เปดสอบพนักงานจาง/พนักงานจางลาออก 

๔.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-การปฏิบัตกิารในการเฝาระวังภัยตางๆ 

-การปองกันและระงับอัคคีภัย 

-งานชวยเหลอืฟนฟู 

-สรุปรายงานปองกัน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลาท้ังหมด

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงท่ี

ตองการ 

-รวบรวมขอมูล  สถิตแิละเอกสาร 

-วางแผนเตรยีมความพรอม 

๕.งานกฎหมายและคดี 

- งานกฎหมายและคด ี

- งานรองเรยีนรองทุกขและอุทธรณ 

- งานขอบัญญัตแิละระเบียบ 

๖. งานการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

-งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-งานวัฒนธรรมและประเพณทีองถิ่น 

-งานกิจการศาสนา 

1.6 งานสงเสรมิการเกษตร 

 -  งานสงเสรมิการเกษตร 

 -  งานวชิาการเกษตร 

-  งานเทคโนโลยกีารเกษตร 

     

กองคลัง      

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลาท้ังหมด

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงท่ี

ตองการ 

๔.งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

-งานทะเบยีนทรัพยสิน 

-งานพัสดุ 

-งานทะเบยีนเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ 

     

กองชาง      

1. งานกอสราง 

  - งานกอสรางและบูรณะถนน 

  - งานกอสรางสะพาน เขือ่น ทดน้ํา 

  - งานขอมูลกอสราง 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  - งานประเมนิราคา 

  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

  - งานออกแบบและบรกิารขอมูล 

     

 



   

 

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาที่ใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลา

ท้ังหมดตอ

ป(นาท)ี 

จํานวน

ตําแหนงที่

ตองการ 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 

  - งานประสานกิจการประปา 

  - งานไฟฟาสาธารณะ 

  - งานระบายน้ํา 

4.งานผังเมอืง 

  - งานสํารวจและแผนท่ี 

  - งานวางผังพัฒนาเมอืง 

  - งานควบคุมทางผังเมอืง 

     

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม      

1.งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  -งานสุขาภบิาลท่ัวไป 

  -งานสุขาภบิาลอาหารและสถานประกอบการ 

  -งานควบคุมและจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 

  -งานอนามัยชุมชน 

  -งานปองกันยาเสพตดิ 

  -งานสงเสรมิและฟนฟสูุขภาพ 

3.งานรักษาความสะอาด 

  -งานรักษาความสะอาด 

  -งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสยี 

  -งานสงเสรมิและเผยแพร 

     

กองสวัสดกิารสังคม      

1งานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห 

  -งานสงเคราะหเด็ก  สตร ี คนชราและผูพกิาร 

  -งานสงเสรมิสุขภาพ 

  -งานขอมูล 

5.2งานพัฒนาชุมชนสงเสรมิอาชีพและพัฒนาสตรี 

  -งานฝกอบรมอาชีพ 

  -งานพัฒนาศักยภาพกลุม 

  -งานสงเสรมิทุนกลุมอาชีพ 

    - งานศูนยวัฒนธรรม 

     



   

   

ประธาน -ครับ  สําหรับแนวทางการวิเคราะหคางาน  และการกําหนดตําแหนงเพิ่มหรือยุบเลิกนัน้  เลขาได

นําเรียนใหท่ีประชุมทราบแลว  โดยการนําเสนอใหเริ่มตั้งแต  สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  

กองสาธารณสุขและ ส่ิงแวดลอม  และกองสวัสดิการสังคม  เปนลําดับสุดทายและให

คณะกรรมการพิจารณาแตละสวนราชการไปพรอมเลย  เมื่อหัวหนาสวนราชการไดนําเสนอ

เรยีบรอยแลว  เปนรายสวนราชการ  โดยพิจารณาดูภาระหนาที่งานในสายงานนั้น  และคาใชจาย

ในงบบุคลากร  เปนหลักเชญิครับ 

สํานักงานปลัด  -สํานักงานปลัด  ปจจุบันมีตําแหนง  รวมทั้งสิ้น   ๑๗  ตําแหนง  โดยแบงออกเปน  ขาราชการ  

๑๑  ตําแหนง  พนักงานจาง  ๖  ตําแหนง  ดังนี้ 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒกิารศกึษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวเพชรมณ ี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด ปรญิญาโท  

๒ นางละมัย   วลิัยหลา นักทรัพยากรบุคคล ปรญิญาโท  

๓ นางสาวจติอารยี   ชินสาร นักวชิาการศกึษา ปรญิญาโท  

๔ นางสาววริยิา  พื้นชัยภูมิ นักวเิคราะหฯ ปรญิญาตรี  

๕ นายประหยัด   โสพุย นักวชิาการคอมพวิเตอร ปรญิญาตรี  

๖ นางสาวจงรักษ   คงมวงหมู เจาพนักงานธุรการ ปรญิญาตรี  

๗ ส.อ.สุทธชัิย   วารอีุดมทรัพย เจาพนักงานปองกันฯ ปวส.  

๘ นางเรอืงศร ี  ธรรมวงค คร ู ปรญิญาตรี  

๙ นางอภิญญา   ชูสกุล ครู ปรญิญาตรี  

๑๐ นางสาวอุทิศรา  ลองจาํนงค คร ู ปรญิญาตรี  

๑๑ นางฐติริัตน   ไพศาลวรรณ ครูผูดูแลเด็ก ปรญิญาตรี  

๑๒ นายเอนก   ลองจํานงค ผช.จพง.ปองกันฯ ปวส.  

๑๓ นายสมพงษ   เตมิสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต ม.๓  

๑๔ นายอานนท   จุฬาโคตร คนงานทั่วไป ปวส.  

๑๕ นายธรรมนูญ   พลลาภ พนักงานขับรถกูชพีกูภัย ปรญิญาตรี  

๑๖ นางรัตนา   ยอดทาหวา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(ทักษะ) ปรญิญาตรี  

๑๗ นางนรนิทร  วชิาเย็น ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ปวช.) ปรญิญาตรี  

๑๘ นางสาวอุบล  แกงสันเทยีะ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ปวช.) ปรญิญาตรี  

 

 

 

 

 

 

 



   

 .........................................................................................................................................  

ลงชื่อ......................................................... 

                   (นายพชรพล    วรพล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 

    บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  สาํนักปลัด  อบต.หวยบง                   โทร. ๐๔๔-๑๒๑๑๑๐                         
              

ท่ี   ชย๗๗๒๐๑/ วันท่ี   _๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘____    
 

เรื่อง  ขอขอมูลการเก็บปริมาณงานของแตละสวนราชการ   
 

เรียน หัวหนาสวน  ผูอํานวยการกองทุกกอง  
 

  ดวยสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จะดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  

รอบปงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงใด  จํานวนเทาใด  เพื่อใหสอดคลองกับ

ปริมาณงานและภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนา

ขาราชการ  ตอไป 
 

  ดังนั้น  จงึขอความอนุเคราะหใหแตละสวน/กอง  จัดทําปริมาณงานที่เกิดข้ึนในสวนราชการ  เมื่อ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจัดสงใหสํานักปลัด  เพื่อจักไดจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  รอบปงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๖๑-๒๕๖๓  

 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

     ลงชื่อ................................................ 

                         (นางละมัย   วลิัยหลา) 

                                                               นักทรัพยากรบุคคล                                                             

ความเห็นหัวหนาสํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง

......................................................................................................................................... 

            ลงช่ือ................................................ 

          (นางสาวเพชรมณ ี  นารีรักษ) 

                                                               หัวหนาสํานักปลัด อบต. 

ความเห็นปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง

......................................................................................................................................... 

ลงชื่อ......................................................... 

  (นางเพ็ญศรี    รติเมธากุล) 

                                                                   ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 



   

บันทกึขอความ 
สวนราชการ  สาํนักปลัด  อบต.หวยบง                   โทร. ๐๔๔-๑๒๑๑๑๐                                          

ท่ี   ชย๗๗๒๐๑/ วันท่ี   ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   

เรื่อง  ขอขอมูลการเก็บปริมาณงานของแตละสวนราชการ  
 

เรียน ประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

  ตามหนังสอืคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ลงวันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  ขอ

เชิญประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  โดยประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ใหสวน

ราชการในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จัดสงปริมาณงานและจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ใหฝายเลขา

เพื่อใชประกอบในการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  น้ัน 
 

  สํานักงานปลัด  องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดดําเนินเรียบรอยแลว  จึงขอสงปรมิาณงาน  

และจํานวนบุคลากร  ดังรายละเอยีดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

     ลงชื่อ................................................ 

                         (นางสาวเพชรมณ ี นารีรักษ) 

       หัวหนาสํานักปลัด  อบต.หวยบง    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



   

บันทกึขอความ 
สวนราชการ  กองชาง  อบต.หวยบง                   โทร. ๐๔๔-๑๒๑๑๑๐                                          

ท่ี   - วันท่ี   ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   

เรื่อง  ขอขอมูลการเก็บปริมาณงานของแตละสวนราชการ  
 

เรียน ประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

  ตามหนังสอืคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ลงวันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  ขอ

เชิญประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  โดยประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ใหสวน

ราชการในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จัดสงปริมาณงานและจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ใหฝายเลขา

เพื่อใชประกอบในการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  น้ัน 
 

  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดดําเนินเรียบรอยแลว  จึงขอสงปริมาณงาน  และ

จํานวนบุคลากร  ดังรายละเอยีดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

     ลงชื่อ................................................ 

                         (นายศักดา   พระลับรักษา) 

              ผูอํานวยการกองชาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                   บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองคลัง อบต.หวยบง                   โทร. ๐๔๔-๑๒๑๑๑๐                                          

ท่ี   - วันท่ี   ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   

เรื่อง  ขอขอมูลการเก็บปริมาณงานของแตละสวนราชการ  
 

เรียน ประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

  ตามหนังสอืคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ลงวันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  ขอ

เชิญประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  โดยประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ใหสวน

ราชการในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จัดสงปริมาณงานและจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ใหฝายเลขา

เพื่อใชประกอบในการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  น้ัน 
 

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดดําเนินเรียบรอยแลว  จึงขอสงปริมาณงาน  และ

จํานวนบุคลากร  ดังรายละเอยีดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

     ลงชื่อ................................................ 

                         (นางรตนพร   ธงภักดิ์) 

           ผูอํานวยการกองคลัง 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



   

                   บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองสวัสดิการสังคม  อบต.หวยบง                   โทร. ๐๔๔-๑๒๑๑๑๐                                          

ท่ี   - วันท่ี   ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   

เรื่อง  ขอขอมูลการเก็บปริมาณงานของแตละสวนราชการ  
 

เรียน ประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

  ตามหนังสอืคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ลงวันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  ขอ

เชิญประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  โดยประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ใหสวน

ราชการในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จัดสงปริมาณงานและจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ใหฝายเลขา

เพื่อใชประกอบในการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  น้ัน 
 

  กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดดําเนนิเรียบรอยแลว  จึงขอสงปริมาณ

งาน  และจํานวนบุคลากร  ดังรายละเอยีดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

     ลงชื่อ................................................ 

                         (นางสาวเพลนิพศิ   หนิคลาย) 

        ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                   บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  อบต.หวยบง                   โทร. ๐๔๔-๑๒๑๑๑๐                                         

ท่ี   - วันท่ี   ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   

เรื่อง  ขอขอมูลการเก็บปริมาณงานของแตละสวนราชการ  
 

เรียน ประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

  ตามหนังสอืคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ลงวันท่ี  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  ขอ

เชิญประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  โดยประธานคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ใหสวน

ราชการในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จัดสงปริมาณงานและจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ใหฝายเลขา

เพื่อใชประกอบในการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  น้ัน 
 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ไดดําเนนิเรยีบรอยแลว  จงึขอ

สงปรมิาณงาน  และจํานวนบุคลากร  ดังรายละเอยีดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

     ลงชื่อ................................................ 

                         (นางนธมน   โหมดนอก) 

                                               ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ครัง้ที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑คําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ท่ี     /๒๕๖๐  ลงวันที่      มิถุนายน   

    ๒๕๖๐  เรื่อง  แตงตัง้คณะทํางานจัดทําแผนอตัรากําลัง  ๓  ป  ประจําป 

   งบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ดังนี้ 

(๙) นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ประธานคณะทํางาน 

(๑๐) ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  คณะทํางาน 

(๑๑) ผูอํานวยการกองคลัง    คณะทํางาน 

(๑๒) ผูอํานวยการกองชาง    คณะทํางาน 

(๑๓) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 

(๑๔) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะทํางาน 

(๑๕) หัวหนาสํานักปลัด     คณะทํางาน 

(๑๖) นักทรัพยากรบุคคล    คณะทํางาน 

คณะทํางานมหีนาที่  จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนตําบล  โดยใหคํานึงถึงภารกิจ  

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัต ิ 

ความยากและคุณภาพของงาน  และปรมิาณงานของสวนราชการตางๆ  ในองคการบรหิารสวน

ตําบล  ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบรหิารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล  และการ

จัดสรรเงินงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการ

บรหิารสวนตําบล  ในระยะเวลา  ๓  ป 

๑.๒  ภาระคาใชจายตามมาตรา  ๓๕  กําหนดไว  คาใชจายทางดานบุคลากรในแตละ  อบต.  ตอง

ไมเกินรอยละ  ๔๐  เนื่องจากกฎหมายกําหนดไว  ซ่ึงเราจะไดพจิารณากันตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผานมา 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครัง้ที่ผานมา 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

  พจิารณาแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  โดยเสนอ 

ปรมิาณงาน  จํานวนบุคลากรในสังกัด  เปนรายสวนราชการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอื่นๆ 

  ................................................................................................................................ 

  



   

 

 

ใบลงช่ือผูเขารวมประชุมคณะทํางานแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ครัง้ที่  ๒/๒๕๖๐ 

วันที่  ๙  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายพชรพล  วรพล ประธานคณะทํางาน  

๒ นางเพ็ญศร ี  รตเิมธากลุ คณะทํางาน  

๓ นางรตนพร   ธงภักดิ์ คณะทํางาน  

       ๔ นายศักดา   พระลับรักษา คณะทํางาน  

๕ นางนธมน   โหมดนอก คณะทํางาน  

๖ นางสาวเพลินพศิ   หินคลาย คณะทํางาน  

๗ นางสาวเพชรมณ ี  นารรีักษ คณะทํางาน  

๘ นางละมัย   วลิัยหลา เลขานุการคณะทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายงานการกประชุม 

คณะทํางานแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ครัง้ที่  ๒/๒๕๖๐ 

วันที่  ๙  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐  น.                   

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ 

๑ นายพชรพลวรพล ประธานคณะทํางาน  

๒ นางเพ็ญศร ี  รตเิมธากลุ คณะทํางาน  

๓ นางรตนพร   ธงภักดิ์ คณะทํางาน  

๔ นายศักดา   พระลับรกัษา คณะทํางาน  

๕ นางนธมน   โหมดนอก คณะทํางาน  

๖ นางสาวเพลนิพศิ   หินคลาย คณะทํางาน  

๗ นางสาวเพชรมณี   นารรีักษ คณะทํางาน  

๘ นางละมัย   วลัิยหลา เลขานุการคณะทํางาน  

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๓๐  น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว  นายพชรพล  วรพล  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ประธาน

คณะทํางานไดกลาวเปดประชุมและดําเนนิการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีผานมา 

      รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  พจิารณาใหความเห็นชอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ   

    ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ประธาน - จากการประชุมคณะทํางานชวยกันทบทวน  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัต ิ ความยากและคุณภาพ

ของงาน  และปริมาณงานของสวนราชการตางๆในองคการบรหิารสวนตําบล  ตลอดทั้งภาระคา

ภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล  และการจัดสรร

งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบรหิาร

สวนตําบลในระยะเวลา  ๓  ป  (  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  และใหนําขอมูลดังกลาวมาประชุมใน

ครั้งตอไป  คือวันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  

รายละเอยีดและการกําหนดตําแหนงตางๆ  ขอเชิญปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  เปนผู

ชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบตอไป 

 



   

ปลัด อบต. ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ท่ี ๑๔๒/๒๕๖๐    เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนอัตรากําลัง   ๓  ป  (๒๕๖๑-๒๕๖๓)  ลงวันที่   ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ซ่ึง

คณะกรรมการมหีนาที่ 

 ๑.ศกึษา  วเิคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลในชวง

ระยะเวลา  ๓  ป  ดังนี้ 

  ๑.๑การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ขอใหคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังในระดับชาติ  ระดับจังหวัด  รวมท้ังแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (๒๕๖๑-

๒๕๖๓)  โดยเฉพาะการบูรณาการแผนและงบประมาณในระดับพื้นที่  (One  Plan)  เพื่อใหการ

คํานวณและวิเคราะหอัตรากําลังในการกําหนดตําแหนง  รวมถึงจํานวนอัตรากําลังท่ีพงึมีเปนไป

อยางเหมาะสมอันจะนําไปสูการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีมปีระสิทธภิาพ  คุมคา 

  ๑.๒ขอใหพจิารณากําหนดอัตรากําลังเพื่อปฏิบัติภารกิจ  โครงการกิจกรรม  ภายใตกรอบ

นโยบายสําคัญของรัฐบาล  คณะรักษาความสงบแหงชาติ  การพัฒนาประสิทธิภาพ  การ

บรหิารงานท้ังแผนงาน  แผนการคลัง  แผนทรัพยากรบุคคล  เชน  การเพิ่มขีดความสามารถดาน

การคลัง  การพัฒนาคุณภาพขาราชการ  การกําจัดขยะมูลฝอย  การพัฒนาคุณภาพชีวติของเด็ก  

สตร ี คนชรา  และผูพกิาร  ใหเปนไปอยางสมดุลโดยมิใหเกิดภาวะงานลนคนหรอืคนลนงานขึ้นได 

 ๒.ศึกษาวเิคราะหประเมนิความตองการกําลังคน  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  วิเคราะหวาใน

การดําเนนิการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีไดกําหนดในยุทธศาสตรการพัฒนาและกฎหมายท่ี

เก่ียวของจะตองกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ขาราชการครู  บุคลากร

ทางการศึกษา  ลูกจาง  และพนักงานจางในตําแหนงใด  และจํานวนเทาใดจึงจะทําใหการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิล  สําหรับความตองการกําลังคนนั้น  ใหพิจารณาจากภารกิจ  ปริมาณงานท่ีมีอยู

ในปจจุบัน  และคาดคะเนวาจะมภีารกิจใดเพิ่มข้ึนในชวงระยะเวลา  ๓  ป  ขางหนา  โดยพจิารณา

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและนโยบายผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ตลอดจนสภาพปญหาภายในเขตพื้นท่ี 

  ท้ังนี้  ใหมีการเก็บสถิตปิริมาณงานที่เกิดข้ึนของแตละสวนราชการ  โดยอาจอางอิงขอมูล

จากผลการดําเนินการประจําปท่ีรายงานตอสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนขอมูลเชิง

ประจักษท่ีชัดเจนเพื่อประกอบการพจิารณาวาแตละสวนราชการจําเปนตองใชอัตรากําลังท่ีเปน

ขาราชการ  พนักงานจางรวมทัง้สิ้นเปนจํานวนเทาใดแลวจําแนกเปนประเภทตําแหนงและระดับให

เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพงานนั้นตอไป  ใหดําเนินการรวบรวมปริมาณงานที่เกิด

ขึ้นกับเวลาที่ใชไปทั้งหมด  เปรยีบเทียบกับเวลาท่ีบุคคลน้ันจะตองใชในการปฏิบัติหนาท่ีใน  ๑  ป  

กลาวคือ  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง มีเวลาปฏิบัติ

ราชการคิดเปน  ๘๒,๘๐๐  นาทีตอปเทียบกับเวลาทังหมดท่ีตองปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จกรณีมี

เศษเกินก่ึงหนึ่งใหปดข้ึนเปนจํานวนเต็มได 



   

  การประเมินความตองการกําลังคนนั้น  ใหสํารวจจํานวนอัตรากําลังของขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคนที่ตองการ

เพิ่มหรืออัตรากําลังที่คาดวาจะสูญเสีย  เนื่องจากการเกษียณอายุราชการหรือครบกําหนด

สัญญาจางในแตละป 

   ท้ังนี้  เพื่อใหการคํานวณกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางรอบคอบ  ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.จังหวัด)  มีการเปรยีบเทียบ

อัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในกลุม/ขนาดเดียวกัน

วามีจํานวนใกลเคียงหรือแตกตางกันประการใด  สําหรับในกรณีพบวาการกําหนดจํานวน

อัตรากําลังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ก็ใหทบทวนเหตุผลความจําเปนในการกําหนด

ตําแหนงน้ันอกีครัง้หนึ่ง  เพื่อมิใหเกิดภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลที่สูงหรอืเกินความ

จําเปน  การกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมขอใหพจิารณาเกลี่ยอัตรากําลังที่วางเปนอนัดับแรก 

 ๓.ศึกษาวเิคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  ใหมกีารสํารวจและประเมนิความรู  ความสามารถ

ของกําลังคนท่ีมีอยูเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝกอบรมกําลังคนให

เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอันเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ  เพื่อใหการใชอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  และ

พนักงานจางเกิดประโยชนสูงสุด    

 ๔.ศึกษาวเิคราะหการกําหนดตําแหนงในแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําผลท่ีไดจากการวเิคราะหขางตนมาจัดทํากรอบอัตรากําลัง  โดย

แผนอตัรากําลัง  ๓  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)  กําหนดใหนําขอมูลขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่น  ขาราชการถายโอน  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศกึษา  ลูกจางประจํา  

และพนักงานจาง  รวมไวในแผนอัตรากําลังฉบับนี้  โดยแยกขอมูลเปนแตละสวนราชการและเรยีง

ตามลําดับรหัสสวนราชการ  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 

๐๘๐๙.๕/ว๕๒  ลงวันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  การจัดตําแหนงขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่นเขาสูประเภทตําแหนง  (ระบบแทง)  ตามตัวอยางที่กําหนด  ดังนี้ 

 ๑.กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการและระดับตําแหนง  ตามประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  

และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘   ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

 ๒.กําหนดตําแหนงในสวนราชการตางๆ  ตามโครงสรางการแบงสวนราชการตาม  ๑)  โดย

พิจารณาวา  ควรกําหนดตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จํานวนเทาใด  (ขาราชการ

หรอืพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง)  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  อํานาจ

หนาท่ีความรับผิดชอบลักษณะงานและปรมิาณงานในสวนราชการนัน้ 

 ๓.ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นท่ีกําหนดในสวนราชการ  ๒)  ตองเปน

ตําแหนงสายงานท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.กลาง)  ไดจัดทํา

มาตรฐานกําหนดตําแหนงแลวตามประกาศ  ก.จ.   ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘   



   

ลงวันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  (จํานวน  ๙๙  สายงาน)  กรณีการกําหนดตําแหนงในสาย

งานใหมท่ียังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนัน้ให ก.จงัหวัด  เสนอให  

ก.กลาง  พจิารณาใหความเห็นชอบและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงกอน 

 ๓.๑)ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ  ไดแก  ตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  ให

กําหนดตําแหนงเปนระดับขยายในตําแหนงแรกบรรจุและเหนอืข้ึนไปอกี  ๑  ระดับ  โดยไมตองขอ

ความเห็นชอบคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพื่อปรับปรุงตําแหนง  สําหรับ

ระดับตําแหนงนอกเหนือจากท่ีกําหนดนี้จะตองยื่นเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหนง

กอน  ดังน้ี 

  ๑.ตําแหนงประเภททั่วไป  ใหกําหนดตําแหนงในระดับปฏิบัติงาน  (ปง.)/ชํานาญ

งาน (ชง.)  โดยอาจใชตัวยอตามที่กําหนด  เชน  เจาพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)  สําหรับระดับ

อาวุโส  (อส.)  ใหเสนอขอปรบัปรุงตําแหนงกอนตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

  ๒.ตําแหนงประเภทวิชาการ  ใหกําหนดตําแหนงในระดับปฏิบัติการ (ปก.)/ชํานาญ

การ (ชก.)  โดยอาจใชตัวยอตามท่ีกําหนด  เชน  นักทรัพยากรบุคคล  (ปก.)/(ชก.)  สําหรับระดับ

ชํานาญการพิเศษ  (ชพ.)  และระดับเช่ียวชาญ (ชช.)  ใหเสนอขอปรับปรุงตําแหนงกอนตาม

เงื่อนไขที่กําหนด 

 ๓.๒)ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ไดแก  ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ินและประเภท

บรหิารทองถ่ินใหกําหนดระดับเพยีงระดับเดยีว  โดยอาจปรับเปนระดับสูงขึ้นตามกรอบโครงสราง

สวนราชการท่ีกําหนดไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบการปรับปรุงตําแหนงตามเงื่อนไขที่กําหนด

แลวเทานัน้ 

 ๓.๓)กรณีลูกจางประจําท่ีมีลักษณะงานเหมือนกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินให

กําหนดชื่อตําแหนงใหสอดคลองกับสายงานของขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นในระบบแทง

ตามประกาศ  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐาน

กําหนดตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  

๒๕๕๘  ดวย 

 ๓.๔)กรณีพนักงานจางตามภารกิจที่เปนตําแหนงวางในแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  และมี

ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเชนเดียวกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ใหปรับปรุงชื่อ

ตําแหนงใหสอดคลองกับสายงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในระบบแทง  ตาม

ประกาศ  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนด

ตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจกิายน  ๒๕๕๘  

ดวย 

 ๓.๕)ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศกึษาและพนักงานจางท่ีไดรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลใหกําหนดตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของขาราชการหรือพนักงาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความตองการอัตรากําลังไวในแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  เพื่อใช

เปนขอมูลในการขอรับจัดสรรอัตรากําลังจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ทั้งนี้  ใหหมาย

เหตุในรายการวา  “การสรรหาตําแหนงดังกลาวใหกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับแจงอนุมัติจัดสรร



   

อัตรากําลังจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินแลว”  โดยใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับ

ขาราชการหรอืพนักงานครูและบุคลากรทางการศกึษาสวนทองถิ่นและหนังสอืสั่งการ  ท่ีเก่ียวของ  

ดังนี้ 

  ๑.หนังสอืสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว๒  ลงวันท่ี  ๒๐  

มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการหรือพนักงานครูสวน

ทองถ่ินและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา 

  ๒.หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๙  ลงวันท่ี  

๒๔  สงิหาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  การกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานครูสวนทองถ่ิน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๓.หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนท่ีสุด  ที่  มท ๐๘๐๙.๒/ว๒  

ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการกําหนดจํานวน

ตําแหนงศึกษานเิทศกในองคกรปกครองสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบรหิารสวนตําบล 

  ๔.หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  มท ๐๘๐๙.๒/ว๗  ลงวันท่ี  

๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เรื่อง  การกําหนดสายงาน  ตําแหนง  และระดับตําแหนงขาราชการ

หรอืพนักงานครูและบุคลากรทางการศกึษาทองถิ่น 

 ๔.การกําหนดตําแหนงตามแผนอัตรากําลังใหแสดงกรอบอัตรากําลังของขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ประจําป  ๒๕๖ ๐  ท่ี มีอยู เ ดิม ท้ังหมด  

โดยระบุการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่จะกําหนดข้ึนใหมของปท่ีหน่ึง  (๒๕๖๑)  ปท่ี

สอง (๒๕๖๒)  และปท่ีสาม (๒๕๖๓)  ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น  (ก.กลาง)  กําหนดโดยพจิารณาความเหมาะสมความจําเปน

ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ความยาก  คุณภาพของงงาน  และปริมาณงาน  ท้ังนี้  ใหคํานึงถึง

ประเภทตําแหนงและสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่มีอยูในปจจุบันเปนลําดับแรก   

เพราะหากขอกําหนดตําแหนงเปนกรณีพเิศษอาจมีผลกระทบตอเสนทางความกาวหนาของบุคคล

นัน้ในการเลื่อนระดับหรอืเปลี่ยนสายงานได 

 ทั้งนี้  กอนขออนุมัติกําหนดตําแหนงขึน้ใหมใหพจิารณาดําเนินการกับตําแหนงท่ีวางและมี

ความจําเปนนอยกอน  โดยการตัดโอนตําแหนงหรอืการปรับปรุงและตัดโอน (เกลี่ยตําแหนง)  ไป

ไวในงานท่ีมคีวามสําคัญและจําเปนเรงดวนมากกวา 

 ๕.เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับความเห็นชอบแผนอัตรากําลังแลว  ใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้นจัดสรรเงินงบประมาณตั้งเปนอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหครบถวน

ตามหลักเกณฑกําหนด  และใหดําเนินการสรรหาบุคคลมาแตงตั้งในตําแหนง ท่ีวางตาม

ปงบประมาณในแผนอัตรากําลัง  ๓  ปโดยเครงครัด 

 ๖.กรณีตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นสายงานผูปฏิบัติ  (ประเภททั่วไปและประเภท

วิชาการ)  รวมถึงตําแหนงพนักงานจาง  หากเปนตําแหนงวางแลวไมดําเนินการสรรหาภายใน

ระยะเวลา  ๑  ป  ขอให  ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.อบต. จังหวัด  และ ก.เมืองพัทยา  ตรวจสอบการ

กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงใหเหมาะสม  โดยอาจพิจารณายุบเลิกหรือเกลี่ยตําแหนง



   

ดังกลาว  พรอมทัง้ใหกํากับการใชตําแหนงที่รายงานให   กสถ.  เปนผูดําเนินการสอบแขงขันแทน

ดวยเพื่อมใิหเกิดปญหาการใชตําแหนงซํ้าซอนได 

 ๗.  การรายงาน 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเนาแผนอัตรากําลังประจําป  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ใหคณะกรรมการ

ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.อบต.จังหวัด  และ ก.เมืองพัทยา)  เพื่อ

ใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบการขอใชอัตราตําแหนงใหถูกตองตรงกันทุกครัง้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ประธาน -การพจิารณากําหนดตําแหนงเพิ่มและยุบเลิก  ตําแหนงในแตละสวนราชการ  ในการจัดทําแผน

อัตรากําลังประจําป  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  กระบวนการที่มาในการกําหนดตําแหนง  มีวิธีและการ

ดําเนินการในการคัดเลือก  ตําแหนงท่ีควรยุบและเพิ่มโดยเริ่มจากสวนราชการไหน  ท่ีไปที่มาใน

การพจิารณายุบเลกิหรอืเพิ่มตําแหนงนัน้  ใหเลขาช้ีแจงใหคณะกรรมการทราบดวย 

เลขาฯ -การกําหนดตําแหนงในแตละสวนราชการ  นัน้ไดมีหนังสือใหหัวหนาสวนราชการพจิารณาจัดทํา

ตารางการทํางานของสวนราชการในกรอบระยะเวลา  ๓  ป  ที่ผานมา  เพื่อนํามาใชในการ

พจิารณาวา  ตําแหนงใดควรยุบ  ตําแหนงใดควรเพิ่มซึ่งเราจะยุบหรอืจะเพิ่มนัน้  จะพิจารณาจาก

คางานที่แตละสวนราชการปฏบิัติงานจรงิใน  ๓ ปที่ผานมา  และนํามาในวันนี้แลวโดยแทรกอยูใน

วาระการประชุมขางหลังคะ  ในการเสนอยุบเลกิหรือเพิ่มตําแหนงในแตละสวนราชการเพื่อความ

เปนระเบียบเรยีบรอยเห็นควรใหแตละสวนราชการเสนอความคิดเห็นและคณะกรรมการรวมกัน

พจิารณาโดยเรยีงลําดับ  จากสวนราชการตางๆ  ต้ังแตสํานักงานปลัด อบต.  กองคลัง  กองชาง  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และกองสวัสดิการสังคม  โดยการพิจารณาขอใหหัวหนาสวน

ราชการตามลําดับ  นําเสนอผลการดําเนนิงานในชวงระยะเวลา  ๓  ป  ตอท่ีประชุมคะ  เพิ่มเติม

อกีคะปจจุบัน  การคํานวณคราวๆคาใชจายของ อบต.  อยูทีประมาณ  รอยละ  ๑๕.๑๖  จึงเห็น

ควรใหสวนราชการที่จะเพิ่มตําแหนงพจิารณาถึงงบประมาณและคารอยละดังกลาวดวยคะ  สวน

คางานท่ีประธานใหแตละสวนราชการสงมาให  เลขานุการนั้น  เลขานุการไดดําเนินการรวบรวม

เรยีบรอยแลว  โดยแตละสวนราชการบันทึกสงมายังเลขานุการกอนการประชุม  ทุกสวนราชการ  

ดังนั้นแลวจึงขอแจงปริมาณงาน  เพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนง  เพิ่มลด  หรือ

ปรับเกล่ียอัตรา  ดังรายละเอยีดนี้คะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลาท้ังหมด

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงท่ี

ตองการ 

สํานักงานปลัด      

๑.งานบรหิารงานท่ัวไป 

-งานสารบรรณ 

-งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 

-งานประชาสัมพันธ 

-งานเลือกต้ัง 

-งานตรวจสอบภายใน 

-งานควบคุมและสงเสรมิการทองเที่ยว 

-งานอื่นท่ีไมอยูในความรับผดิชอบของสวน

ราชการใด 

๒.งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

-งานนโยบายและแผน 

-งานวชิาการ 

-งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 

-รวบรวมวเิคราะหและใหบรกิารขอมูลสถิติที่

จําเปนตองนํามาใชในการวางแผน 

-งานจัดเตรยีมเอกสารที่ใชประกอบการ

พจิารณาวางแผนของอบต. 

-วเิคราะหความเหมาะสมของโครงการ 

๓.งานการเจาหนาที่ 

-การเลื่อนขัน้เงินเดอืน 

-เลื่อนระดับ/ยายสายงาน 

-บันทกึทะเบยีนประวัติ 

-ขอเครื่องราช 

-เปดสอบพนักงานจาง/พนักงานจางลาออก 

๔.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-การปฏิบัตกิารในการเฝาระวังภัยตางๆ 

-การปองกันและระงับอัคคีภัย 

-งานชวยเหลอืฟนฟู 

-สรุปรายงานปองกัน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลาท้ังหมด

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงท่ี

ตองการ 

-รวบรวมขอมูล  สถิตแิละเอกสาร 

-วางแผนเตรยีมความพรอม 

๕.งานกฎหมายและคดี 

- งานกฎหมายและคด ี

- งานรองเรยีนรองทุกขและอุทธรณ 

- งานขอบัญญัตแิละระเบียบ 

๖. งานการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

-งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-งานวัฒนธรรมและประเพณทีองถิ่น 

-งานกิจการศาสนา 

1.6 งานสงเสรมิการเกษตร 

 -  งานสงเสรมิการเกษตร 

 -  งานวชิาการเกษตร 

-  งานเทคโนโลยกีารเกษตร 

     

กองคลัง      

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลาท้ังหมด

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงท่ี

ตองการ 

๔.งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

-งานทะเบยีนทรัพยสิน 

-งานพัสดุ 

-งานทะเบยีนเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ 

     

กองชาง      

1. งานกอสราง 

  - งานกอสรางและบูรณะถนน 

  - งานกอสรางสะพาน เขือ่น ทดน้ํา 

  - งานขอมูลกอสราง 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  - งานประเมนิราคา 

  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

  - งานออกแบบและบรกิารขอมูล 

     

 



   

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาที) 

เวลา

ทัง้หมดตอ

ป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงที่

ตองการ 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 

  - งานประสานกจิการประปา 

  - งานไฟฟาสาธารณะ 

  - งานระบายนํ้า 

4.งานผังเมอืง 

  - งานสํารวจและแผนที่ 

  - งานวางผังพัฒนาเมอืง 

  - งานควบคุมทางผังเมอืง 

     

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม      

1.งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  -งานสุขาภบิาลทั่วไป 

  -งานสุขาภบิาลอาหารและสถานประกอบการ 

  -งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 

  -งานอนามัยชุมชน 

  -งานปองกันยาเสพตดิ 

  -งานสงเสรมิและฟนฟูสุขภาพ 

3.งานรักษาความสะอาด 

  -งานรักษาความสะอาด 

  -งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสยี 

  -งานสงเสรมิและเผยแพร 

     

กองสวัสดิการสังคม      

1งานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห 

  -งานสงเคราะหเด็ก  สตร ี คนชราและผูพกิาร 

  -งานสงเสรมิสุขภาพ 

  -งานขอมูล 

5.2งานพัฒนาชุมชนสงเสรมิอาชพีและพัฒนาสตรี 

  -งานฝกอบรมอาชีพ 

  -งานพัฒนาศักยภาพกลุม 

  -งานสงเสรมิทุนกลุมอาชีพ 

    - งานศูนยวัฒนธรรม 

     

   



   

ประธาน -ครับ  สําหรับแนวทางการวิเคราะหคางาน  และการกําหนดตําแหนงเพิ่มหรือยุบเลิกนัน้  เลขาได

นําเรียนใหท่ีประชุมทราบแลว  โดยการนําเสนอใหเริ่มตั้งแต  สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  

กองสาธารณสุขและ ส่ิงแวดลอม  และกองสวัสดิการสังคม  เปนลําดับสุดทายและให

คณะกรรมการพิจารณาแตละสวนราชการไปพรอมเลย  เมื่อหัวหนาสวนราชการไดนําเสนอ

เรยีบรอยแลว  เปนรายสวนราชการ  โดยพิจารณาดูภาระหนาที่งานในสายงานนั้น  และคาใชจาย

ในงบบุคลากร  เปนหลักเชญิครับ 

สํานักงานปลัด  -สํานักงานปลัด  ปจจุบันมีตําแหนง  รวมทั้งสิ้น   ๑๗  ตําแหนง  โดยแบงออกเปน  ขาราชการ  

๑๑  ตําแหนง  พนักงานจาง  ๖  ตําแหนง  ดังนี้ 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วฒุกิารศึกษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวเพชรมณ ี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด ปรญิญาโท  

๒ นางละมัย   วลัิยหลา นักทรัพยากรบุคคล ปรญิญาโท  

๓ นางสาวจติอารยี   ชินสาร นักวชิาการศกึษา ปรญิญาโท  

๔ นางสาววริยิา  พื้นชัยภูมิ นักวเิคราะหฯ ปรญิญาตรี  

๕ นายประหยัด   โสพุย นักวชิาการคอมพวิเตอร ปรญิญาตร ี  

๖ นางสาวจงรักษ   คงมวงหมู เจาพนักงานธุรการ ปรญิญาตรี  

๗ ส.อ.สุทธชิัย   วารอีุดมทรัพย เจาพนักงานปองกันฯ ปวส.  

๘ นางเรอืงศร ี  ธรรมวงค คร ู ปรญิญาตร ี  

๙ นางอภญิญา   ชูสกุล ครู ปรญิญาตร ี  

๑๐ นางสาวอุทศิรา  ลองจํานงค คร ู ปรญิญาตร ี  

๑๑ นางฐติริัตน   ไพศาลวรรณ ครผููดูแลเด็ก ปรญิญาตรี  

๑๒ นายเอนก   ลองจํานงค ผช.จพง.ปองกันฯ ปวส.  

๑๓ นายสมพงษ   เตมิสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต ม.๓  

๑๔ นายอานนท   จฬุาโคตร คนงานท่ัวไป ปวส.  

๑๕ นายธรรมนูญ   พลลาภ พนักงานขับรถกูชพีกูภัย ปรญิญาตรี  

๑๖ นางรัตนา   ยอดทาหวา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(ทักษะ) ปรญิญาตรี  

๑๗ นางนรนิทร  วชิาเย็น ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ปวช.) ปรญิญาตรี  

๑๘ นางสาวอบุล  แกงสันเทียะ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ปวช.) ปรญิญาตร ี  

 

ปจจุบัน 

 

 

 

 

 
 



   

๗ 

 

 ๑.สํานักงานปลัด อบต. 

 ๒.กองคลัง 

 ๓.กองชาง 

 ๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ๕.กองสวัสดกิารสังคม 

 ซ่ึงในแตละสํานัก/กอง  ของเราเดมิตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑-

๒๕๖๓  เราไดกําหนดอัตรากําลังไวทั้งที่มีคนครองและไมมีคนครอง  และวันนี้เราจึงตองมา

พจิารณารวมกัน  ซ่ึงตามโครงสรางขององคการบรหิารสวนตําบลขนาดกลาง  ซึ่งในการพิจารณา

ตําแหนงที่วางเราตองคํานงึถึงคาใชจายของเราดวยวาเกินรอยละ  ๔๐ หรือไม  ขอใหแตละสวน

ชี้แจง 

 ๑.นักบรหิารงานทองถิ่น  ระดับกลาง  มผีูครองตําแหนง คือ  นางเพ็ญศร ี  รติเมธากุล 

 สํานักงานปลัด 
 

หัวหนาสํานักปลัด  - สํานักงานปลัด ปจจุบันมีตําแหนง รวมท้ังส้ิน  ๑๘  ตําแหนง  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   จากการพิจารณากรอบอัตรากําลังตําแหนงเดิม ป 2558 -2560  ปจจุบัน  สํานักปลัด

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง    มีภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้นและ เนื่องจากมีขอจํากัดดวยเรื่อง

งบประมาณ  และปจจุบันภาระคาใชจายในปที่ผานมาขององคการบรหิารสวนตําบลอยูที่ รอยละ 

2๕  ประกอบกับสํานักปลัดไดวิเคราะหคางานวามีความจําเปนตองการอัตรากําลังขาราชการ

และพนักงานจางเทาใด  สําหรับสํานักปลัดจงึไมขอกําหนดตําแหนงเพิ่ม  

ผอ.กองคลัง - กองคลัง ตําแหนงของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางในปจจุบัน มีอยูดังนี้ คะ  

 

 

 



   

๘ 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล วุฒกิารศกึษา ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นางรตนพร   ธงภักดิ์ ปรญิญาตร ี ผูอาํนวยการกองคลัง  

2 นางรุงนภา   ม่ันคง ปรญิญาตร ี นักวิชาการเงนิและบัญชี  

3 นางประภัสสร  หวยชัยภูมิ ปรญิญาตร ี เจาพนักงานพัสดุ  

4 นางจารุณี   ศรจีําปา ปรญิญาตร ี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  

5 นางสาวติร ี  ลองจํานงค ปรญิญาตร ี ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี  

6 นางสาวปราวยี   ศรชัีย ปรญิญาตร ี ผช.เจาพนักงานพสัดุ  

7 นางออยทิพย   จันทรฤชัย ปวช. ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได  

 

      ในสวนของกองคลัง ปจจุบันมขีาราชการ ๔ คน  พนักงานจาง 3 ตําแหนง  

การปรับลด ตําแหนงหรือเพิ่มตําแหนง ในกองคลัง ปจจุบันตําแหนงท่ีมี ลงตัวแลว จึงไมขอ

กําหนดตําแหนงเพิ่มอกีคะ 

ผูอํานวยกองชาง - มีตําแหนงในปจจุบัน ไดแก  ขาราชการ   2  อัตรา  ลูกจางประจํา  ๒  อัตรา  พนักงานจาง

ตามภารกิจ  ๒ อัตรา  และพนักงานจางทั่วไป  ๑  อัตรา  ดังนี้ 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒกิารศกึษา ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายศักดา   พระลับรักษา ปรญิญาตร ี ผอ.กองชาง  

2 นายธนาวุฒิ   โรมรัน ปวส. นายชางโยธา  

3 นายโสวัตร   ชูสกุล ปรญิญาตร ี พนักงานผลตินํ้าประปา  (ลกูจางประจํา)  

4 นางภญิญดา   พเิศษชีพ ปรญิญาตร ี พนักงานจดมาตรวัดน้ํา(ลูกจางประจํา)  

5 นายพัฒนพงศ  สีเชยีงหา ปวส. ผช.นายชางโยธา  

๖ นายอศัวเทพ  จําพันธ ปวช. ผช.พนักงานผลิตน้ําประปา  

๗. นายไพรชั   แยมใย ปวส. คนงานทั่วไป  

 



   

 กองชาง ใน ปจจบุันมขีาราชการ ๒ ตําแหนง   ลูกจางประจํา  ๒  ตําแหนง   พนักงานจาง 3 

ตําแหนง การปรับลด ตําแหนงหรอืเพิ่มตําแหนง ในกองชาง ปจจุบันตําแหนงที่มีลงตัวแลว จงึไม

ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มอกีครับ 

กองสาธารณสุขฯ -ปจจุบันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมพีนักงานท้ังสิ้น  ๑ คน  จากการวิเคราะหคางานวามี

ความจําเปนตองการอัตรากําลังขาราชการและพนักงานจางเทาใด  สําหรับกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมจงึไมขอกําหนดตําแหนงเพิ่ม 

กองสวัสดกิารสังคม -ปจจุบันมีพนักงาน จํานวน  ๑ คน โดยมี ผูอํานวยการกองฯ 1 คน และตอนนี้ยังไมตองการ

คนเพิ่มคะ 

ประธาน           เรื่องอื่น ๆ มใีครจะเสนอเรื่องอะไรอกีหรอืไม 

ปลัด อบต.       -การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป มคีวามสําคัญมากตอการควบคุม  พัฒนาบุคลากรในสังกัดของ

เรา  และ การกําหนดหลักการความจําเปน  วัตถุประสงคในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ในแผน

อตัรากําลังสามปฉบับเดมิ  อบต.ของเรายังไมมกีารนํายุทธศาสตรแผนพัฒนามาวิเคราะหให

สอดคลองกับแผนอัตราสามป  จงึเห็นควรใหเพิ่มเติมยุทธศาสตรดังกลาวไวในแผนดวย   

ประธาน  - ผมวาก็เปนการดีนะที่จะไดมีทศิทางในการจัดทําแผนและทศิทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

มขีอมูลอยางไรบาง  

 

หัวหนาสํานักปลัด  -ขอนําเรยีนในที่ประชุมดังน้ี นะคะ เกี่ยวกับยุทธศาสตรของ อบต.หวยบง  ตามแผนพัฒนา

ของ อบต.หวยบง กําหนดยุทธศาสตรไวดังน้ีคะ 

   ยุทธศาสตรที่  1   ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๓   ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

 ยุทธศาสตรที่  4   ดานการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่  ๕  ดานการบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดมีีประสิทธภิาพ  

   แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา   มดัีงนี้ 

   ยุทธศาสตรที่  1  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

    - แนวทางที่ 1  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายนํ้า/อาคาร/ปรับปรุง  บํารงุรกัษา  ซอมแซม 

    -แนวทางท่ี  ๒  จัดหารและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

    -แนวทางท่ี  ๓  จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 

    -แนวทางท่ี  ๔  การติดตัง้ปรับปรุงขยายเขตไฟฟา 

                    ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

    -  แนวทางที่ ๑  การสรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบาน 

ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 



   

๙ 

  -  แนวทางที่ ๑  การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน และการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหเปนคนดีมีคุณธรรมนําความรูเพื่อนําไปสูการสงเสริม  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม

ทองถิ่น 

    -  แนวทางท่ี ๒  เฝาระวังปองกันและควบคุมโรครวมท้ังการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของเครอืขาย 

 -  แนวทางท่ี ๓  สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและผูนําชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหาร

จัดการและการมสีวนรวมในการแกไขปญหาสังคมของชุมชน 

 -  แนวทางที่ ๔  สรางจติสํานกึคานยิม  จรรยาบรรณ  ของขาราชการในการปฏิบัตริาชการดวย

คุณธรรม  จรยิธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจรติลอดจนปองกันและปรามปรามการทุจรติและประพฤติ

มชิอบในวงราชการอยางตอเน่ือง     

 ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม                                

    - แนวทางที่ 1  สงเสรมิและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน  ในการอนุรักษ

ฟนฟู  พัฒนา  และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

   -  แนวทางที่ 2  ควบคุมการใชประโยชนพื้นท่ีตนน้ําและการใชสารเคมกีารเกษตร  ในพื้นท่ีตนนํ้า 

 ยุทธศาสตรที่  ๕  การบรหิารจัดการบานเมืองที่ดมีีประสทิธภิาพ 

 -แนวทางที่ ๑  การพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีขีด

ความสามารถในการพัฒนา 

   -แนวทางที่  ๒  การพัฒนารายได  และระบบการจัดเก็บภาษใีนตําบล 

   -แนวทางท่ี  ๓  การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

   -แนวทางที่  ๔  การพัฒนาดานการเพิ่มประสทิธภิาพและพัฒนาองคกร 
 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  
  

ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มทีานใดเสนอเรื่องอะไรบางครับถาไมมผีมขอปดการประชุม 

เลกิประชุม เวลา  12.00 น. 

     (ลงชื่อ)                 ผูจดรายงานการประชุม 

              (นางละมัย  วลัิยลัยหลา) 

           เลขานุการ 

     (ลงชื่อ)    รกึ         ผูตรวจรายงานการประชุม 

                (นายพชรพล  วรพล) 

               ประธานคณะกรรมการ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ใบลงช่ือผูเขารวมประชุมคณะทํางานแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ครัง้ที่  ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายพชรพลวรพล ประธานคณะทํางาน  

๒ นางเพ็ญศร ี  รตเิมธากลุ คณะทํางาน  

๓ นางรตนพร   ธงภักดิ์ คณะทํางาน  

       ๔ นายศักดา   พระลับรักษา คณะทํางาน  

๕ นางนธมน   โหมดนอก คณะทํางาน  

๖ นางสาวเพลินพศิ   หินคลาย คณะทํางาน  

๗ นางสาวเพชรมณ ี  นารรีักษ คณะทํางาน  

๘ นางละมัย   วลิัยหลา เลขานุการคณะทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

รายงานการประชุม 

คณะทํางานแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

ครัง้ที่  ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๓๐                   

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ 

๑ นายพชรพลวรพล ประธานคณะทํางาน  

๒ นางเพ็ญศร ี  รตเิมธากลุ คณะทํางาน  

๓ นางรตนพร   ธงภักดิ์ คณะทํางาน  

๔ นายศักดา   พระลับรกัษา คณะทํางาน  

๕ นางนธมน   โหมดนอก คณะทํางาน  

๖ นางสาวเพลนิพศิ   หนิคลาย คณะทํางาน  

๗ นางสาวเพชรมณี   นารรีกัษ คณะทํางาน  

๘ นางละมัย   วลัิยหลา เลขานุการคณะทํางาน  

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๓๐  น. 

เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว  นายพชรพล  วรพล  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ประธาน

คณะทํางานไดกลาวเปดประชุมและดําเนนิการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ที่  ๑๔๒ /๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

เรื่อง  แตงตัง้คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  

ดังนี้ 

๑.๑นายกองคการบรหิารสวนตําบล   ประธานคณะทํางาน 

๑.๒ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะทํางาน 

๑.๓ผูอํานวยการกองคลัง    คณะทํางาน 

๑.๔ผูอํานวยการกองชาง    คณะทํางาน 

๑.๕ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 

๑.๖ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะทํางาน 

๑.๗หัวหนาสํานักปลัด อบต.    คณะทํางาน 

๑.๘นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการคณะทํางาน 

 

 

 

 



   
๒ 

-คณะทํางานมหีนาที่  จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบรหิารสวนตําบล  โดยใหคํานึงถึงภารกิจ   

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  ลักษณะงานที่ตองปฏิบัต ิ 

ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสวนราชการตางๆ  ในองคการบริหารสวน

ตําบล  ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบรหิารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล  และการ

จัดสรรเงินงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบลโดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการ

บรหิารสวนตําบล ในระยะเวลา ๓  ป 

๒.ภาระคาใชจายตามมาตรา  ๓๕  กําหนดไว  คาใชจายทางดานบุคลากรในแตละ  อบต.  ตองไม

เกินรอยละ  ๔๐  เนื่องจากกฎหมายกําหนดไว  ซึ่งเราจะไดพจิารณากันตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแลว 

   -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอพจิารณา 

  ๓.๑แนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ปประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

ประธาน - ตามที่แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2558 – 2560  ขององคการบริหารสวน

ตําบลหวยบงจะครบกําหนดใชบังคับวันที่ 30  กันยายน  2560  โดยจะตองดําเนินการจัดทํา

แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563  ใหแลวเสร็จกอนแผนอัตรากําลัง 3 

ป ฉบับเดมิจะครบกําหนด นั้น เพื่อใหทราบถึงแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง จึงขอให

เลขานุการช้ีแจงถึงแนวทางวามีข้ันตอนอยางไร 

เลขานุการ -  ขอช้ีแจงแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563   ตาม

คูมือการจัดทําหรือการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป  (ปงบประมาณ 2561 – 2563) ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนบทายหนังสอื สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนมาก ที่ มท 

0809.2/ว 53  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560  ซ่ึงมสีาระสําคัญดังนี้ 

๑.การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประกอบดวย 

-  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกรรมากร 

-  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนกรรมการ 

-  หัวหนาสวนราชการ   เปนกรรมการ 

-  ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นท่ีไดรับมอบหมายหนึ่งคนเปนกรรมการและ 

เลขานุการ 

 2. บทวเิคราะหอํานาจหนาที่และภารกจิ 

  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและกําหนดภารกิจตามยุทธศาสตร

การพัฒนา แผนพัฒนาชวงระยะ ๓ ป  ขางหนา  ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แตละประเภทพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

(2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา



   ๓ 

 ๔ 

อําเภอ  แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น  โดยแบงออกเปนดาน ๆ ตามความ

เหมาะสม  เชน  ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดนเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานการเมือง  ดานการ

บริหารดนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนตน  เพื่อใหทราบวาในแตละสวนราชการมี

ภารกิจอะไรท่ีจะตองดําเนินการในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา  และอยูในอํานาจหนาที่ตามท่ี

กฎหมายกําหนดหรอืตามนโยบายหรอืไม 

  ท้ังนี้  ใหวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินถึงจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคาม  

รวมถึงแนวทางในการเขาไปแกไขปญหาหรอืดําเนนิการพฒันาทองถ่ิน 

 3.  บทวเิคราะหประเมนิความตองการกําลังคน 

  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  วเิคราะหวาในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ

ที่ไดกําหนดในยุทธศาสตรการพัฒนาและกฎหมายที่เก่ียวของจะตองกําหนดตําแหนงขาราชการ

หรอืพนักงานสวนทองถ่ิน  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจาง  และพนักงานจางใน

ตําแหนงใด  และจํานวนเทาใด  จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบนัน้เปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล 

  ท้ังนี้ความตองการกําลังคนนั้น ใหพจิารณาจากภารกิจ  ปรมิาณงานที่มีอยูในปจจุบันและ

คาดคะเนวาจะมีการกิจใดเพิ่มข้ึนในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา โดยพิจารณาจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน น้ัน  นโยบายสําคัญของรัฐบาลและนโยบายผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตลอดจนสภาพปญหาภายในเขตพื้นที่ 

  ท้ังนี้  ใหมีการเก็บสถิตปิริมาณงานที่เกิดข้ึนของแตละสวนราชการ  โดยอาจอางอิงขอมูล

จากการดําเนินการประจําปที่รายงานตอสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนขอมูลเชิง

ประจักษที่ชัดเจน  เพื่อประกอบการพิจารณาวาแตละสวนราชการจําเปนตองใชอัตรากําลังที่เปน

ขาราชการ  พนักงานจาง  รวมทั้งส้ินเปนจํานวนเทาใด  แลวจําแนกเปนประเภทตําแหนงและ

ระดับใหเหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพ  ใหดําเนินการรวบรวมปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับ

เวลาที่ใชไปท้ังหมด  เปรียบเทียบกับเวลาท่ีบุคคลนั้นจะตองใชในการปฏิบัติหนาท่ีใน 1 ป 

กลาวคือ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  มีเวลาปฏิบัติ

ราชการคิดเปน 82,800  นาทีตอปเทียบกับเวลาท้ังหมดท่ีตองปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จ กรณีมี

เศษเกินก่ึงหนึ่งใหปดข้ึนเปนจํานวนเต็มได 
 

 4.  บทวเิคราะหการวางแผนการใชกําลังคน 

  ใหมีการสํารวจและประเมินความรู  ความสามารถของกําลังคนที่มีอยูเพื่อใชเปนขอมูลใน

การวางแผนพัฒนาบุลากรหรือฝกอบรมกําลังคนใหมีความเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอันเปนเพิ่มประสิทธิภาพ  เพื่อใหการใชอัตรากําลัง

ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  และพนักงานจางเกิดประโยชนสูงสุด 

  5.  การกําหนดตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป    

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําผลที่ไดจากการวเิคราะหขางตน 



   

นํามาจัดทํากรอบอัตรากําลัง  โดยแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) 

กําหนดใหนําขอมูลขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ขาราชการถายโอน  ขาราชการคร ู 

บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  รวมไวในแผนอัตรากําลังฉบับนี้  โดย

แยกขอมูลเปนแตละสวนราชการและเรยีงตามลําดับรหัสสวนราชการ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.

,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 52  ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2558  เรื่อง  

การจัดตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานงานสวนทองถ่ินเขาสูประเภทตําแหนง (ระบบแทง) 

 6.  การกําหนดเลขที่ตําแหนงและเลขที่สวนราชการ 

  การกําหนดเลขท่ีตําแหนงและเลขที่สวนราชการในแผนอัตรากําลัง 3 ป ใหถือปฏิบัติตาม

หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  ดวนที่สุด ท่ี มท 0809.5/ว 52  ลงวันที่ 13  

พฤศจิกายน 2558  เรื่อง  การจัดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเขาสูประเภท

ตําแหนง (ระบบแทง) 

 7.  ประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับเงนิเดือน  คาจาง  และประโยชนตอบแทนอื่น 

  การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลในแผนอัตรากําลัง 3 ป นั้นเพื่อให

แผนอัตรากําลัง เปนเครื่องมอืการควบคุมภาระคาใชจายไดอยางสอดคลองกับขอเท็จจรงิ   ตาม

ระเบียบพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 35 บัญญัติ

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกําหนดภาระคาใชจายดานเงินเดอืน  คาจาง และประโยชนตอบ

แทนอื่นเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปไมได   

 8.  ฐานคํานวณงบประมาณรายจายประจําป 

  ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  ใหใชขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 เพิ่มข้ึนอีกรอยละ 5 เปนการฐานการคํานวณ  

สําหรับงบประมาณรายจายประจําป  2562  และ 2563  ใหบวกเพิ่มรอยละ 5 เพื่อเปนฐาน

การคํานวณภาระคาใชจายตามาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 

 9.  อัตราเงนิประจําตําแหนง 

  การคํานวณเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการ

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ใหเปนไปตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่อง  กําหนด

หลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดอืน  ลงวันที่  22  เมษายน  2547  และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 

0809.3/ว 28  ลงวันท่ี  16  กุมภาพันธ 2548  เรื่อง  แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  และประกาศ ก.จ.,ก.ท. ละ ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับอัตราเงินเดอืนและวธิกีารจายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น  ลงวันท่ี  7  มีนาคม  

2559 

 

 



   

๖ 

10. ความสมบูรณของแผนอัตรากําลัง 3 ป  

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอรางแผนอัตรากําลังตอ ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.อบต.จังหวัด  

และ  ก.เมอืงพัทยา  ภายในเดอืนสงิหาคม 2560    เมื่อ ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบ

รางแผนอัตรากําลัง แลวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป 

(ปงบประมาณ 2561 – 2563) โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป เพื่อเปนกรอบ

การกําหนดตําแหนง  การสรรหา  การใชตําแหนง  และการพัฒนาบุคลากรในระยะเวลา 3 ป 

ขางหนา คือ ปงบประมาณ 2561 – 2563 

  ท้ังในหวงการบังคับใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ตําแหงวางในสายงานผูปฏิบัติและสายงาน

ผูบรหิารใหถือปฏิบัตติามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 8/2560 ฉบับลงวันท่ี 8 

กุมภาพันธ 2560 อยางเครงครัด    และพนักงานจางบที่วาง  หากไมดําเนนิการสรรหาภายใน 1 

ป ขอให ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.อบต. จังหวัด ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงให

เหมาะสม  โดยอาจพิจารณายุบเลิกหรือเกล่ียตําแหนงดังกลาวไปไวในงานท่ีมีความสําคัญและ

จําเปนเรงดวนมากกวา 

 11. การกําหนดโครงสรางสวนราชการหรือปรับปรุงตําแหนงบรหิาร 

  การกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับโครงสรางสวน

ราชการและระดับตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  และหนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ  

 12.  การกําหนดหรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางตามภารกจิ

ประเภทผูมทีกัษะ 

  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 77  ลง

วันท่ี  29  ตุลาคม  2547  เรื่อง  แจงมติคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถ่ิน (ก.กลาง)  เรื่อง  ปรับปรุงคาตอบแทน (คาจาง) พนักงานจางท่ัวไป  และการกําหนด

ตําแหนง และเรื่องตอสัญญาจางลูกจางชั่วคราว 

   13. การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป  

  กรณีมีการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ  การปรับประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

การปรับปรุงระดับตําแหง  การกําหนดตําแหนงเพิ่ม หรอืการอื่นใดที่กระทบตอแผนอัตรากําลัง 3 

ป ใหจัดทําประกาศแกไขเพิ่มเติมทุกครั้ ง   โดยประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลั ง 3 ป 

(ปงบประมาณ 2561 – 2563) ครั้งที่.......... ทั้งนี้ ใหระบุวาเปนตามมติ ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.

อบต.จังหวัด  ครัง้ที่เทาใด  เมื่อวันท่ีเทาใดใหชัดเจน 

 14. กรณีภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลเกนิรอยละ 40 

  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ท่ี  มท 0809.3/ว 

1632  ลงวันท่ี 20  มิถุนายน  2555  เรื่อง  แนวทางปรับลดคาใชจายดานบุคลากรใหเปนไป

ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

ประธาน -จากท่ีเลขานุการไดชี้แจง แนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 

2563 แลวนัน้  กรรมการทุกทานก็คงพอจะเขาใจแลวถงึกรอบแนวทางในการกําหนดตําแหนงใน



   

๗ 

สวนราชการและกองของตน  มาพจิารณาในเรื่องการกําหนดตําแหนงในแตละสวนราชการ  วาจะ

มีการกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม ยุบเลิก หรือคงไวตองใหแตสวนราชการ  จึงขอความรวมมือ

หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการวเิคราะหคางานในสวนของงานของทาน มีความจําเปนตองใช

อัตรากําลังขาราชการ  พนักงานจาง  รวมทั้ง ส้ินเปนจํานวนเทาใดแลวจําแนกเปนประเภท

ตําแหนงและระดับตําแหนงให เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพงานนั้นตอไป  โดย

รายละเอยีดการกําหนดตําแหนงและการวิเคราะหคางานขอเชญิเลขานุการชี้แจง 

เลขาฯ  - การกําหนดตําแหนงในแตละสวนราชการ นัน้  งานบริหารงานบุคคลไดมีหนังสือใหหัวหนาสวน

ราชการพจิารณาจัดทําตารางการทํางานของสวนราชการในกรอบระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา เพื่อ

นํามาใชในการพจิารณาวา ตําแหนงใดควรยุบ ตําแหนงใดควรเพิ่มซึ่ง เราจะยุบหรือจะเพิ่มน้ัน จะ

พิจารณาจากคางานท่ีแตละสวนราชการปฏิบัติงานจริงใน 3  ปที่ผานมา และนํามาในวันนี้แลว

โดยแทรกอยูในวาระการประชุมขางหลังคะ    ในการเสนอยุบเลิกหรือเพิ่มตําแหนงในแตละสวน

ราชการเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยเห็นควรใหแตละสวนราชการเสนอความคิดเห็นและ

คณะกรรมการรวมกันพิจารณาโดย  เรียงลําดับ จากสวนราชการตาง ๆ  ต้ังแต สํานักงานปลัด  

กองคลัง กองชาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม โดยการ

พิจารณาขอใหหัวหนาสวนตามลําดับ นําเสนอผลการดําเนินงานในชวงระยะเวลา  3  ป ตอท่ี

ประชุม คะ   เพิ่มเติมอีกเล็กนอยคะ ปจจุบัน  การคํานวณคราว ๆ คาใชจายของ อบต. อยูท่ี

ประมาณ รอยละ  30.66   จงึเห็นควรใหสวนราชการท่ีจะเพิ่มตําแหนงพิจารณาถึงงบประมาณ

และคารอยละดังกลาวดวยคะ  

ประธาน - ครับ สําหรับแนวทางการวเิคราะหคางาน และการกําหนดตําแหนงเพิ่มหรอืยุบเลิกนัน้ เลขาได

นําเรยีนใหท่ีประชุมทราบแลว โดยการนําเสนอใหเริ่มตัง้แต  สาํนักงานปลัด กองคลัง  กองชาง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และกองสวัสดกิารสังคม เปนลําดับสุดทายและให

คณะกรรมการพจิารณาแตละสวนราชการไปพรอมเลย   เม่ือหัวหนาสวนราชการไดนําเสนอ

เรยีบรอยแลว เปนรายสวนราชการ  โดยพจิารณาดูภาระหนาที่งานในสายงานนั้น และคาใชจาย

ในงบบุคลากร เปนหลัก  เชญิเลยครับ  
 

หัวหนาสํานักปลัด  - สํานักงานปลัด ปจจุบันมีตําแหนง รวมท้ังสิ้น  ๑๘  ตําแหนง  โดยแบงออกเปน  

ขาราชการ  ๗   ตําแหนง  พนักงานครู  ๔ ตําแหนง  และพนักงานจาง ๗ตําแหนง   

   จากการพิจารณากรอบอัตรากําลังตําแหนงเดิม ป 2558 -2560  ปจจุบัน  สํานักปลัด

องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง    มีภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้นและ เนื่องจากมีขอจํากัดดวยเรื่อง

งบประมาณ  และปจจุบันภาระคาใชจายในปที่ผานมาขององคการบรหิารสวนตําบลอยูที่ รอยละ 

2๕  ประกอบกับสํานักปลัดไดวิเคราะหคางานวามีความจําเปนตองการอัตรากําลังขาราชการ

และพนักงานจางเทาใด  สําหรับสํานักปลัดจงึไมขอกําหนดตําแหนงเพิ่ม  

ผอ.กองคลัง - กองคลัง ตําแหนงของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางในปจจุบัน มีอยูดังนี้ คะ  

 



   

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล วุฒกิารศกึษา ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นางรตนพร   ธงภักดิ์ ปรญิญาตร ี ผูอาํนวยการกองคลัง  

2 นางรุงนภา   ม่ันคง ปรญิญาตร ี นักวิชาการเงนิและบัญชี  

3 นางประภัสสร  หวยชัยภูมิ ปรญิญาตร ี เจาพนักงานพัสดุ  

4 นางจารุณี   ศรจีําปา ปรญิญาตร ี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  

5 นางสาวติร ี  ลองจํานงค ปรญิญาตร ี ผช.เจาพนักงานการเงินและบัญชี  

6 นางสาวปราวยี   ศรชัีย ปรญิญาตร ี ผช.เจาพนักงานพสัดุ  

7 นางออยทิพย   จันทรฤชัย ปวช. ผช.เจาพนักงานจัดเก็บรายได  

 

      ในสวนของกองคลัง ปจจุบันมขีาราชการ ๔ คน  พนักงานจาง 3 ตําแหนง  

การปรับลด ตําแหนงหรือเพิ่มตําแหนง ในกองคลัง ปจจุบันตําแหนงท่ีมี ลงตัวแลว จึงไมขอ

กําหนดตําแหนงเพิ่มอกีคะ 

ผูอํานวยกองชาง - มีตําแหนงในปจจุบัน ไดแก  ขาราชการ   2  อัตรา  ลูกจางประจํา  ๒  อัตรา  พนักงานจาง

ตามภารกิจ  ๒ อัตรา  และพนักงานจางทั่วไป  ๑  อัตรา  ดังนี้ 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒกิารศกึษา ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายศักดา   พระลับรักษา ปรญิญาตร ี ผอ.กองชาง  

2 นายธนาวุฒิ   โรมรัน ปวส. นายชางโยธา  

3 นายโสวัตร   ชูสกุล ปรญิญาตร ี พนักงานผลตินํ้าประปา  (ลกูจางประจํา)  

4 นางภญิญดา   พเิศษชีพ ปรญิญาตร ี พนักงานจดมาตรวัดน้ํา(ลูกจางประจํา)  

5 นายพัฒนพงศ  สีเชยีงหา ปวส. ผช.นายชางโยธา  

๖ นายอศัวเทพ  จําพันธ ปวช. ผช.พนักงานผลิตน้ําประปา  

๗. นายไพรชั   แยมใย ปวส. คนงานทั่วไป  

 



   
๘ 

 กองชาง ใน ปจจบุันมขีาราชการ ๒ ตําแหนง   ลูกจางประจํา  ๒  ตําแหนง   พนักงานจาง 3 

ตําแหนง การปรับลด ตําแหนงหรอืเพิ่มตําแหนง ในกองชาง ปจจุบันตําแหนงที่มีลงตัวแลว จงึไม

ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มอกีครับ 

กองสาธารณสุขฯ -ปจจุบันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมพีนักงานท้ังสิ้น  ๑ คน  จากการวิเคราะหคางานวามี

ความจําเปนตองการอัตรากําลังขาราชการและพนักงานจางเทาใด  สําหรับกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมจงึไมขอกําหนดตําแหนงเพิ่ม 

กองสวัสดกิารสังคม -ปจจุบันมีพนักงาน จํานวน  ๑ คน โดยมี ผูอํานวยการกองฯ 1 คน และตอนนี้ยังไมตองการ

ตําแหนงเพิ่มคะ 

ประธาน           เรื่องอื่น ๆ มใีครจะเสนอเรื่องอะไรอกีหรอืไม 

ปลัด อบต.       -การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป มีความสําคัญมากตอการควบคุม  พัฒนาบุคลากรในสังกัดของ

เรา  และ การกําหนดหลักการความจําเปน  วัตถุประสงคในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ในแผน

อัตรากําลังสามปฉบับเดิม  อบต.ของเรายังไมมีการนํายุทธศาสตรแผนพัฒนามาวิเคราะหให

สอดคลองกับแผนอัตราสามป  จงึเห็นควรใหเพิ่มเติมยุทธศาสตรดังกลาวไวในแผนดวย  

 ดังนั้น  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ของเรานําแผนไปใชเปนเครื่องมือในการใช

อตัรากําลังคน  พัฒนาคน  ใหสามารถดําเนินการตามภารกิจท่ีกฎหมายกําหนด  ใหสําเร็นและ

บรรลุวัตถุประสงคอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล  จึงขอใหคณะทํางานพจิารณาลักษณะ

งานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสวนราชการตางๆใน

องคการบรหิารสวนตําบล  ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบรหิารสวนตําบลที่จะตองจาย

ในดานบุคคล  และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบล  โดยกําหนดเปน

แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล  ในระยะเวลา  ๓  ป  และใหนําขอมูลมาประชุม

ในครั้งตอไปในวันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวย

บง 

ประธาน  - ผมวาก็เปนการดีนะที่จะไดมีทศิทางในการจัดทําแผนและทศิทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน   

    มีขอมูลอยางไรบาง  
 

หัวหนาสํานักปลัด  -ขอนําเรยีนในที่ประชุมดังน้ี นะคะ เกี่ยวกับยุทธศาสตรของ อบต.หวยบง  ตามแผนพัฒนา

ของ อบต.หวยบง กําหนดยุทธศาสตรไวดังน้ีคะ 

   ยุทธศาสตรที่  1   ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๓   ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

 ยุทธศาสตรที่  4   ดานการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่  ๕  ดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดีมปีระสิทธภิาพ  

   แนวทางการพัฒนา ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา   มดัีงนี้ 

 

 



   

๙ 

   ยุทธศาสตรที่  1  ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

    - แนวทางที่ 1  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายนํ้า/อาคาร/ปรับปรุง  บํารงุรกัษา  ซอมแซม 

    -แนวทางท่ี  ๒  จัดหารและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

    -แนวทางท่ี  ๓  จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 

    -แนวทางท่ี  ๔  การติดตัง้ปรับปรุงขยายเขตไฟฟา 

                    ยุทธศาสตรที่ 2   ดานการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

    -  แนวทางที่ ๑  การสรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมูบาน 

ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

  -  แนวทางที่ ๑  การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน และการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหเปนคนดีมีคุณธรรมนําความรูเพื่อนําไปสูการสงเสริม  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม

ทองถิ่น 

    -  แนวทางท่ี ๒  เฝาระวังปองกันและควบคุมโรครวมท้ังการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย

มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของเครอืขาย 

 -  แนวทางท่ี ๓  สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและผูนําชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหาร

จัดการและการมสีวนรวมในการแกไขปญหาสังคมของชุมชน 

 -  แนวทางที่ ๔  สรางจติสํานกึคานยิม  จรรยาบรรณ  ของขาราชการในการปฏิบัตริาชการดวย

คุณธรรม  จรยิธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจรติลอดจนปองกันและปรามปรามการทุจรติและประพฤติ

มชิอบในวงราชการอยางตอเน่ือง     

 ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม                                

    - แนวทางที่ 1  สงเสรมิและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน  ในการอนุรักษ

ฟนฟู  พัฒนา  และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

   -  แนวทางที่ 2  ควบคุมการใชประโยชนพื้นท่ีตนน้ําและการใชสารเคมกีารเกษตร  ในพื้นท่ีตนนํ้า 

 ยุทธศาสตรที่  ๕  การบรหิารจัดการบานเมืองที่ดมีปีระสทิธภิาพ 

 -แนวทางที่ ๑  การพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีขีด

ความสามารถในการพัฒนา 

   -แนวทางที่  ๒  การพัฒนารายได  และระบบการจัดเก็บภาษใีนตําบล 

   -แนวทางท่ี  ๓  การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

   -แนวทางที่  ๔  การพัฒนาดานการเพิ่มประสทิธภิาพและพัฒนาองคกร 
 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  
  

ประธาน  - เรื่องอ่ืน ๆ มทีานใดเสนอเรื่องอะไรบางครับถาไมมผีมขอปดการประชุม 

เลกิประชุม เวลา  12.00 น. 



   

     (ลงชื่อ)                 ผูจดรายงานการประชุม 

              (นางละมัย  วลัิยลัยหลา) 

           เลขานุการ 

     (ลงชื่อ)    รกึ         ผูตรวจรายงานการประชุม 

                (นายพชรพล  วรพล) 

               ประธานคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ประกอบการพจิารณากําหนดตําแหนง  เพิ่มลด  หรอืปรับเกลี่ยอัตรา  ดังรายละเอยีด  ดังนี้คะ 

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลาท้ังหมด

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงท่ี

ตองการ 

สํานักงานปลัด      

๑.งานบรหิารงานท่ัวไป 

-งานสารบรรณ 

-งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 

-งานประชาสัมพันธ 

-งานเลือกต้ัง 

-งานตรวจสอบภายใน 

-งานควบคุมและสงเสรมิการทองเที่ยว 

-งานอื่นท่ีไมอยูในความรับผดิชอบของสวน

ราชการใด 

๒.งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

-งานนโยบายและแผน 

-งานวชิาการ 

-งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 

-รวบรวมวิเคราะหและใหบรกิารขอมูลสถิติที่

จําเปนตองนํามาใชในการวางแผน 

-งานจัดเตรยีมเอกสารที่ใชประกอบการ

พจิารณาวางแผนของอบต. 

-วเิคราะหความเหมาะสมของโครงการ 

๓.งานการเจาหนาที่ 

-การเลื่อนขัน้เงินเดอืน 

-เลื่อนระดับ/ยายสายงาน 

-บันทกึทะเบยีนประวัติ 

-ขอเครื่องราช 

-เปดสอบพนักงานจาง/พนักงานจางลาออก 

๔.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-การปฏิบัตกิารในการเฝาระวังภัยตางๆ 

-การปองกันและระงับอัคคีภัย 

-งานชวยเหลอืฟนฟู 

-สรุปรายงานปองกัน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลาท้ังหมด

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงท่ี

ตองการ 

-รวบรวมขอมูล  สถิติและเอกสาร 

-วางแผนเตรยีมความพรอม 

๕.งานกฎหมายและคดี 

- งานกฎหมายและคด ี

- งานรองเรยีนรองทุกขและอุทธรณ 

- งานขอบัญญัตแิละระเบียบ 

๖. งานการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

-งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-งานวัฒนธรรมและประเพณทีองถิ่น 

-งานกิจการศาสนา 

1.6 งานสงเสรมิการเกษตร 

 -  งานสงเสรมิการเกษตร 

 -  งานวชิาการเกษตร 

-  งานเทคโนโลยกีารเกษตร 

     

กองคลัง      

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาท)ี 

เวลาท้ังหมด

ตอป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงท่ี

ตองการ 

๔.งานทะเบยีนทรัพยสนิและพัสดุ 

-งานทะเบยีนทรัพยสิน 

-งานพัสดุ 

-งานทะเบยีนเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ 

     

กองชาง      

1. งานกอสราง 

  - งานกอสรางและบูรณะถนน 

  - งานกอสรางสะพาน เขือ่น ทดน้ํา 

  - งานขอมูลกอสราง 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  - งานประเมนิราคา 

  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

  - งานออกแบบและบรกิารขอมูล 

     



   

 

รายการ หนวย

นับ 

ปรมิาณ

งาน(ตอป) 

เวลาท่ีใช

ตอราย

(นาที) 

เวลา

ทัง้หมดตอ

ป(นาที) 

จํานวน

ตําแหนงที่

ตองการ 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 

  - งานประสานกจิการประปา 

  - งานไฟฟาสาธารณะ 

  - งานระบายนํ้า 

4.งานผังเมอืง 

  - งานสํารวจและแผนที่ 

  - งานวางผังพัฒนาเมอืง 

  - งานควบคุมทางผังเมือง 

     

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม      

1.งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  -งานสุขาภบิาลทั่วไป 

  -งานสุขาภบิาลอาหารและสถานประกอบการ 

  -งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 

  -งานอนามัยชุมชน 

  -งานปองกันยาเสพตดิ 

  -งานสงเสรมิและฟนฟูสุขภาพ 

3.งานรักษาความสะอาด 

  -งานรักษาความสะอาด 

  -งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสยี 

  -งานสงเสรมิและเผยแพร 

     

กองสวัสดิการสังคม      

1งานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห 

  -งานสงเคราะหเด็ก  สตร ี คนชราและผูพกิาร 

  -งานสงเสรมิสุขภาพ 

  -งานขอมูล 

5.2งานพัฒนาชุมชนสงเสรมิอาชพีและพัฒนาสตรี 

  -งานฝกอบรมอาชีพ 

  -งานพัฒนาศักยภาพกลุม 

  -งานสงเสรมิทุนกลุมอาชีพ 

    - งานศูนยวัฒนธรรม 

     



   

   

ประธาน -ครับ  สําหรับแนวทางการวิเคราะหคางาน  และการกําหนดตําแหนงเพิ่มหรือยุบเลิกนัน้  เลขาได

นําเรียนใหท่ีประชุมทราบแลว  โดยการนําเสนอใหเริ่มตั้งแต  สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  

กองสาธารณสุขและ ส่ิงแวดลอม  และกองสวัสดิการสังคม  เปนลําดับสุดทายและให

คณะกรรมการพิจารณาแตละสวนราชการไปพรอมเลย  เมื่อหัวหนาสวนราชการไดนําเสนอ

เรยีบรอยแลว  เปนรายสวนราชการ  โดยพิจารณาดูภาระหนาที่งานในสายงานนั้น  และคาใชจาย

ในงบบุคลากร  เปนหลักเชญิครับ 

สํานักงานปลัด  -สํานักงานปลัด  ปจจุบันมีตําแหนง  รวมทั้งสิ้น   ๑๗  ตําแหนง  โดยแบงออกเปน  ขาราชการ  

๑๑  ตําแหนง  พนักงานจาง  ๖  ตําแหนง  ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒกิารศกึษา หมายเหตุ 

๑ นางสาวเพชรมณี   นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด ปรญิญาโท  

๒ นางละมัย   วลิัยหลา นักทรัพยากรบุคคล ปรญิญาโท  

๓ นางสาวจติอารยี   ชินสาร นักวชิาการศึกษา ปรญิญาโท  

๔ นางสาววริยิา  พื้นชัยภูมิ นักวเิคราะหฯ ปรญิญาตร ี  

๕ นายประหยัด   โสพุย นักวชิาการคอมพวิเตอร ปรญิญาตร ี  

๖ นางสาวจงรักษ   คงมวงหมู เจาพนักงานธุรการ ปรญิญาตรี  

๗ ส.อ.สุทธชัิย   วารอีุดมทรัพย เจาพนักงานปองกันฯ ปวส.  

๘ นางเรอืงศร ี  ธรรมวงค คร ู ปรญิญาตร ี  

๙ นางอภญิญา   ชูสกุล ครู ปรญิญาตร ี  

๑๐ นางสาวอุทศิรา  ลองจํานงค คร ู ปรญิญาตร ี  

๑๑ นางฐติริัตน   ไพศาลวรรณ ครูผูดูแลเด็ก ปรญิญาตรี  

๑๒ นายเอนก   ลองจํานงค ผช.จพง.ปองกันฯ ปวส.  

๑๓ นายสมพงษ   เตมิสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต ม.๓  

๑๔ นายอานนท   จุฬาโคตร คนงานทั่วไป ปวส.  

๑๕ นายธรรมนูญ   พลลาภ พนักงานขับรถกูชพีกูภัย ปรญิญาตรี  

๑๖ นางรัตนา   ยอดทาหวา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(ทักษะ) ปรญิญาตรี  

๑๗ นางนรนิทร  วชิาเย็น ผูชวยครผููดูแลเด็ก (ปวช.) ปรญิญาตรี  

๑๘ นางสาวอุบล  แกงสันเทียะ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ปวช.) ปรญิญาตรี  
 

 

 

 

 

 

 



   

ขัน้ตอนการวเิคราะหเพื่อการกําหนดจํานวนตําแหนง  มี  3  ขัน้ตอน  ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี  1  การสํารวจและวเิคราะหขอมูลและปญหาเก่ียวกับกําลังคนในปจจุบัน  เพื่อจะได

ทราบลักษณะโครงสรางของกําลังคนปจจุบันหรอืเปนการช้ีใหเห็นปญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสราง

ของกําลังคนและเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนตอไป 

 ประเภทของขอมูลท่ีทําการสํารวจและวเิคราะห 

 1.ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับกําลังคน  (ของบุคคล) 

 2.ขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน  เชน  การบรรจ ุ การเลื่อน/ปรับตําแหนง  การ

โอน  การลาออก ฯ 

 3.ขอมูลอื่นๆ  ท่ีจําเปนในการวเิคราะหเพิ่มเตมิ 

 ข้ันตอนท่ี  2  การวิเคราะหการใชกําลังคน  วเิคราะหวาปจจุบันใชกําลังคนไดเหมาะสมหรอืไม  

ตรงไหนใชคนเกินกวางาน  หรือคนขาดแคลนสวนใด  เพื่อนําขอมูลมาใชในการกําหนดจํานวนคนให

เหมาะสมและเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเพิ่ม

ประสิทธภิาพของคนในองคการแนวทางการวเิคราะหการใชกําลังคน  10  ประการ 

 1.มกีารกําหนดหนาที่ความรับผดิชอบของตําแหนงตางๆหรอืไม 

 2.นโยบายและโครงสรางเปนอปุสรรคในการปฏิบัตงิานหรอืไม 

 3.ปรมิาณงานของเจาหนาที่เหมาะสมหรอืไม  งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 

 4.ศึกษาดูวามผูีดํารงตําแหนงท่ีมีคุณวุฒไิมเหมาะสมกับภารกจิหนาที่และควรมอบใหใคร

ดําเนนิการแทน 

 5.สํารวจการใชลูกจางวาทํางานไดเต็มที่หรอืไม  มอบหมายงานเพิ่มไดหรอืไม 

 6.การจัดหนวยงานและขัน้ตอนวธิกีารปฏิบัติงานมปีระสทิธภิาพ  ประหยัดและรวดเร็วหรอืไม 

 7.เจาหนาท่ีมีความรู  ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรอืไม 

 8.ควรจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีในเรื่องใดเพื่อใหมคีวามสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปจจุบันและ

งานอนาคต 

 9.มกีารใชคนเต็มที่หรอืไม  มกีารมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรอืไม 

 10.สรางมาตรการและจูงใจเพื่อชวยเพิ่มปรมิาณงานและประสทิธภิาพงานอยางไร 

 ขั้นตอนที่  3  การคํานวณจาํนวนกําลังคนท่ีตองการ  มีวธิคํีานวณท่ีสําคัญ  ดังน้ี 

 1.การคํานวณจากปรมิาณงานและมาตรฐานการทํางาน  สิง่สําคัญท่ีควรทราบ  2  ประการ  

คือ 

 1.1ปรมิาณงาน  ตองทราบสถติปิรมิาณงาน  หรอืผลงานที่ผานมาในแตละปของหนวยงาน  

และมีการคาดคะเนแนวโนมการเพิ่ม/ลดของปรมิาณงาน  อาจคํานวณอัตราเพิ่มของปรมิาณงานในปที่

ผาน 

มาแลวนํามาเปรยีบเทียบปรมิาณงานในอนาคต  สิง่สําคัญคอืปรมิาณงานหรอืผลงานที่นํามาใชคํานวณ

ตองใกลเคียงความจรงิและนาเชื่อถือ  มีหลักฐานพอจะอางองิได 

 1.2มาตรฐานการทํางาน  หมายถงึ  เวลามาตรฐานที่คน  1  คน  จะใชการทํางานแตละชิ้น

การคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ  มวีธิกีารคิด  ดังน้ี 



   

  1  ป  จะมี     52  สัปดาห 

  1  สัปดาหจะทํา    5    วัน 

  1  ป  จะมีวันทํา    260  วัน 

  วันหยุดราชการประจําป   13   วัน 

  วันหยุดพักผอนประจําป     10   วัน 

  คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย     7     วัน 

  รวมวันหยุดใน  1  เดอืน   30   วัน 

  *วันทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1  ป 230  วัน 

  เวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการใน  1  วัน 6     ชม. 

  (08.30-16.30  น. เวลาพักกลางวัน  1  ชม.-เวลาพักสวนตัว  1  ชม.)    

  **เวลาทํางานของขาราชการใน  1  ป  (230X6) 1,380  ชม. 

  หรอื   (1,380X60) 82,800  นาที 

 ซ่ึงในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 

สูตรในการคํานวณ 

 จํานวนคน  =   ปรมิาณงานท้ังหมด  (1ป)  x  เวลามาตรฐานตอ  1  ช้ิน 

    เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป 

2.การคํานวณจากปรมิาณงานและจํานวนคนท่ีใชอยูในปจจุบัน  วธินีี้ตองทราบสถติิผลงานหรอืปริมาณ

งานท่ีผานมาในแตละปรวมทัง้จํานวนคนที่ทํางานเหลาน้ันในแตละปเพื่อใชเปนแนวสําหรบัการกําหนด

จํานวนตําแหนง  หรอืจํานวนคนในกรณท่ีีปรมิาณงานเปลี่ยนแปลงไป  จากขอมูลดังกลาวอาจนํามา

คํานวณหาอัตราสวนระหวางปรมิาณงานกับจํานวนคนที่ตองการสําหรับงานตางๆได  เชน  งานดาน

สารบรรณ  หรอืงานดานการเงิน 

 จากแนวทางการวเิคราะหการกําหนดตําแหนงดังกลาว  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง

ไดวเิคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะดําเนนิการในแตละสวนราชการในอนาคต  3  ป  ซึ่ง

เปนตัวสะทอนใหเห็นวาปรมิาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด  เพื่อนํามาวเิคราะหวาจะใชตําแหนงใด  

จํานวนเทาใด  ในสวนราชการใด  ในระยะเวลา  3  ป  ขางหนา  จงึจะเหมาะสมกับภารกิจ  และ

ปรมิาณงาน  และเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเพื่อให

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ  ประสทิธิผล  โดยนําผลการ

วเิคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง  3  ป 

ตามขอ  8.1  องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดทําการวเิคราะหภารกิจและปรมิาณ

งาน  และไดจัดทํากรอบโครงสรางการกําหนดตําแหนง  จากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวน

ราชการในอนาคต  3  ป  ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด  เพื่อ

นํามาวเิคราะหวาจะใชตําแหนงใด  จํานวนเทาใด  ในสวนราชการใด  ในระยะเวลา  3  ปขางหนา  จึง

จะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  และเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ  ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  และเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมี



   

ประสิทธภิาพ  ประสิทธิผล  โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง  3  

ป  ดังน้ี      

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 ตามโครงสรางเดิมสํานักปลัด มีพนักงานสวนตําบลเพียง7อัตรา  มีหัวหนาสํานักงาน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนักวิเคราะหนโยบายและแผนนักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการศึกษา  

นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจาพนักงานธุรการซึ่งใน

ปจจุบันปรมิาณของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลมจํีานวนมากท้ังงานดานธุรการงานเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมายงานการจัดทําแผนพัฒนางานกิจการสภางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและงาน

อื่นๆที่เก่ียวของและที่การถายโอนมาอกีจาํนวนมากประกอบกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะตองทํา

หนาที่ควบคุมดูแลการบรหิารงานประจําของสวนราชการตางๆในอบต. ใหเปนไปตามนโยบายของฝาย

การเมืองแตจากการวิเคราะหปรมิาณงานแลว  สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลรอบเมืองมีบุคลากร

เพยีงพอตอการปฏบัิตงิาน  สามารถปฏบัิตงิานได  จึงไมจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพิ่ม 
 

กองคลัง 

 ตามโครงสราง  กองคลัง มีพนักงานสวนตําบลเพียง  4  อัตราคือตําแหนงนัก

บริหารงานคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง)  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจาพนักงานพัสดุและเจาพนักงาน

จัดเก็บรายได  จากการวิเคราะหปริมาณงานแลว  กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหวยบงมีบุคลากร

เพยีงพอตอการปฏบัิตงิาน  สามารถปฏบัิตงิานได  จึงไมจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพิ่ม 

กองชาง 

ตามโครงสราง กองชางมีพนักงานสวนตําบล2อัตราคือตําแหนงผูอํานวยการกองชาง                

(นักบริหารงานชาง) และนายชางโยธาปจจุบันยังมีงานท่ีไดรับจากการถายโอนอีกจํานวนมาก  ซ่ึงจาก

การวิเคราะหปริมาณงานแลว  กองชางองคการบริหารสวนตําบลหวยบงมีบุคลากรเพียงพอตอการ

ปฏบิัตงิาน  สามารถปฏิบัติงานได  จงึไมจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพิ่ม    
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ตามโครงสรางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมมีพนักงานสวนตําบลจํานวน1อัตราคือ

ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (นักบริหารงานสาธารณสุข) จากการวิเคราะห

ปริมาณงานแลว  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  สามารถ

ปฏบิัตงิานได  จงึไมจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพิ่ม 

กองสวัสดิการสังคม 

ตามโครงสรางกองสวัสดิการสังคม มีพนักงานสวนตําบลจํานวน1อัตราคือ ตําแหนงนัก

บรหิารงานสวัสดิการสังคม แตจากการวิเคราะหปรมิาณงานแลวกองสวัสดิการสังคม    องคการบรหิาร

สวนตําบลหวยบง  มีบุคลากรเพยีงพอตอการปฏบิัติงาน  สามารถปฏิบัตงิานได  จงึไมจําเปนตองกําหนด

ตําแหนงเพิ่ม 

ขอ  8.2  การวเิคราะหการกําหนดตําแหนง 

 



   

 

 

 

   แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร 

 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการในการฝกอบรมของ 

บุคลากรในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  เพือ่นําผลสํารวจไปจัดทําแผนการฝกอบรมใหมี

ประสิทธภิาพและตรงกับความตองการของบุคลากรมากที่สุด 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

เพศ   ชาย   หญิง 

อายุ   21-30 ป   31-40  ป   41-50  ป         51  ปข้ึนไป 

การศกึษา     มัธยมตน  มัธยมปลาย ปวช.        ปวส./ปวท. 

อนุปรญิญาปรญิญาตร ี  ปรญิญาโท        สงูกวาปรญิญาโท 

สถานภาพ   พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา    พนักงานจาง 

สวนที่ 2  ความตองการในการฝกอบรม 

หลักสูตร/วชิา  ท่ีตองการ  (เลอืกไดมากกวา  1  หัวขอ) 

การใชคอมพวิเตอรโปรแกรม  ระบุ........................................ 

  ระเบยีบ/กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัต ิ ระบุ...................................... 

พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

  การบรหิารงานในระดับองคกร  และระดับสวนราชการภายใน 

  อื่นๆ  ระบุ............................................... 

ระยะเวลาท่ีตองการอบรม  (เลอืกไดมากกวา  1  หัวขอ) 

ไตรมาสที่  1  ของปงบประมาณ  ระบุ   ตุลาคม 

       พฤศจิกายน 

        ธันวาคม 

 ไตรมาสท่ี  2  ของปงบประมาณ ระบุ   มกราคม 

        กุมภาพันธ 

         มีนาคม 

 ไตรมาสที่  3  ของปงบประมาณ ระบุ   เมษายน 

        พฤษภาคม 

        มิถุนายน 

ไตรมาสที่  4  ของปงบประมาณ ระบุ   กรกฎาคม 

        สิงหาคม 

        กันยายน 

ขอเสนอแนะอื่นเก่ียวกับความตองการในการฝกอบรม 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 

 



   

 จากการสํารวจสรุปผลเพื่อนําไปสูจัดทาํแผนการฝกอบรมใหมปีระสิทธิภาพและ

ตรงกับความตองการของบุคลากร  ดังนี้ 

 (จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน  35  คน) 

สวนท่ี  1  ขอมูลทั่วไป 

เพศ   ชาย  จํานวน  12  คน    

   หญงิ  จํานวน  23  คน  

อายุ   21-30  ป จํานวน  -  คน 

   31-40  ป จํานวน      คน 

   41-50  ป จํานวน      คน 

   51  ปข้ันไป จํานวน      คน 

สถานภาพ   พนักงานสวนตําบล จํานวน  16  คน 

   ลูกจางประจํา จํานวน  2    คน 

   พนักงานจาง จํานวน   13  คน 

สวนท่ี  2  ความตองการในการฝกอบรม 

หลักสูตร / วชิา  ท่ีตองการ  (เลอืกไดมากกวา  1  หัวขอ) 

   การใชคอมพวิเตอรโปรแกรม 

       ระบุ  Powerpoint,  Fhoto  shop  ,  E-laas 

   ระเบยีบกฎหมาย / ตามสายงานที่ปฏบิัติ 

       ระบุ  ระเบียบเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล  ,  ระเบยีบเก่ียวกับงานสงเคราะห

ราษฎร , ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนา 

  พรบ.  ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

   การบรหิารงานในระดับองคกร  และระดับสวนราชการภายใน 

     ระบุ  หลักสูตรนักบรหิารงาน อบต. , หลักสูตรนักบรหิารงานทั่วไป , หลักสูตรนัก

บรหิารงานคลัง ,หลักสูตรนักบรหิารงานชาง 

  อื่น ๆ ระบุ  มาตรฐานการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ,  การดับเพลิงข้ันกลางและขัน้

สูง , การกอสรางงานทางและอาคาร 

ระยะเวลาท่ีตองการอบรม  (เลอืกไดมากกวา  1  หัวขอ) 
  

ไตรมาสที่  1  ของปงบประมาณ  ระบุ   ตุลาคม 

       พฤศจิกายน 

        ธันวาคม 

ไตรมาสที่  2  ของปงบประมาณ ระบุ   มกราคม 

        กุมภาพันธ 

        มีนาคม 

 ไตรมาสที่  3  ของปงบประมาณ ระบุ   เมษายน 

        พฤษภาคม 



   

        มิถุนายน 

ไตรมาสที่  4  ของปงบประมาณ ระบุ   กรกฎาคม 

        สิงหาคม 

        กันยายน 
 

ขอเสนอแนะอื่นเก่ียวกับความตองการในการฝกอบรม 

 1.ตองการให อบต. จัดการฝกอบรมภายนอกสถานที่ 

 2.ตองการใหมีการฝกอบรมที่เนนภาคปฏิบัตมิากกวาภาคทฤษฎี 

 จากผลสํารวจสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร  องคการบริหารสวน

ตําบลหวยบงจงึจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้นมา  ดังนี้ 

 
 


