๑

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4– ๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากาลัง ของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่ง ที่สาคัญ และต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เนื่องจากการกาหนดอั ตราก าลังคนในองค์กรหนึ่ง จะมีค วามสั มพันธ์ กับการกาหนดอัต ราเงิ นเดือ น ค่ าจ้า ง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
ประกอบองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ จาเป็นต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564
– 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากาลังฉบับเดิมเป็นสาคัญ เพื่อให้การบริหาร
จัดการอัตรากาลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง ใช้ประกอบการบริหารจัดการอั ตรากาลังของ
บุคลากรในสังกัด โดยหลักการดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
๑.1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อั ต ราต าแหน่ ง และมาตรฐานของต าแหน่ ง (ฉบั บ ที่ ๒) ลงวั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๔๕ ข้ อ ๔ ก าหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด.) กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลว่าจะมีตาแหน่ง
ใด ระดับใดอยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
๑.๒. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนด
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนด
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิ เคราะห์การวางแผนการใช้ กาลังคน จัดทากรอบ
อัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตามแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี
๑.3. จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่า ว องค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลกุด แห่ จึง ได้จั ด ทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปีสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

๒

๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ มีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
๒.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสม
กับภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุ ดแห่ ตามกฎหมายจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดหนองบัวลาภู สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดแห่
๒.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบล กุดแห่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

๓. ขอบเขตและแนวทางในการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดแห่ เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566
(ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑. วิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัดนโยบายของรัฐบาล และสภาพ
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
๓.๒. กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง สุด
ก าหนดต าแหน่ ง ในสายงานต่ า งๆ จ านวนต าแหน่ ง และระดั บ ต าแหน่ ง ให้ เ หมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยใน
ส่วนนี้จะคานึงถึง

๓

3.3.1 การจัดระดั บชั้น งานที่เหมาะสม ให้ พิจารณาถึง ต้นทุ นต่อ การกาหนดระดั บชั้น งาน
ในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดัง นั้น ในการกาหนดอัตรากาลัง
พนัก งานส่ว นตาบลจะต้ องมีการพิ จารณาว่าต าแหน่ง ที่กาหนดในปัจ จุบัน มีค วามเหมาะสมหรือ ควรเปลี่ย น
ลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
๓.๔. การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติง าน เป็นการนาข้อ มูลเวลาที่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดี
ในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
กาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น ก่อนจาคานวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
๓.๕. การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่
พึง ประสงค์ ให้ ได้ ต ามเปู าหมาย โดยสมมติ ฐานที่ ว่า หากผลงานที่ผ่ านมาเปรี ยบเที ยบกับ ผลงานในปัจ จุบั นและ
ในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่
เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละครั้ง

๔

๔.สภาพปัญหาของพืน้ ที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อที่จะให้มีการวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี มีความครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ จึงได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และความจาเป็นพื้นฐานและ
ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ที่ ส าคัญ โดยสามารถแบ่ ง สภาพปั ญ หาของเขตพื้ น ที่ที่ รั บ ผิด ชอบและ
ความต้องการของประชาชน ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
๔.๑ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
สภาพปัญหา
1. อุตสาหกรรมครัวเรือนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจรไม่เติบโต
2. ประชาชนบางครัวเรือนขาดที่ดินทากิน
3. ไม่มีอาชีพที่มีรายได้จากการดารงชีพที่ดี
ความต้องการ
๑. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพื่อสร้างศักยภาพสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชน
3. เงินทุนและเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
๔.๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
สภาพปัญหา
๑. สภาวะทางด้านกายภาพหรือจิตใจไม่เหมาะสมกับการพัฒนา
๒. บางครัวเรือนขาดความรู้ด้านโภชนาการ ทาให้บุตรหลานไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ
3. มีปัญหาครอบครัวแตกแยก ทาให้เกิดปัญหาหลายด้านต่อสังคม
4. มีปัญหาด้านยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน
ความต้องการ
๑. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
๒. เตรียมความพร้อมของสังคม จัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน คนชราและผู้ด้อยโอกาส
๓. อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน
๕. เสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ให้เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่
๖. เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
4.๓ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
สภาพปัญหา
1. แหล่งธรรมชาติยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม
2. ขาดความรู้ในการบริหารจัดการเงินทุนที่ดี
3. รายได้ไม่เพียงพอในการดารงชีพและปัญหาการว่างงาน
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ความต้องการ
๑. ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
๓. เพิ่มศักยภาพแรงงานและส่งเสริมการจ้างงาน
๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและมีคุณภาพที่เหมาะสม
4.๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
1. เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่นๆ
2. ขาดจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและขาดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
3. ขาดงบประมาณในการกาจัดขยะมูลฝอยที่นับจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
4. ภาวะโลกร้อนเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและภาวการณ์เกิดโรคได้ง่าย
ความต้องการ
๑. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าอย่างเป็นระบบ และวางแผนการเติมน้าลงชั้นใต้ดิน
๒. สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่า
๓. มีการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
4.๕ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
1. ถนนส่วนใหญ่เป็นสภาพถนนลูกรัง
2. ไฟฟูาส่องสว่างยังไม่ครอบคลุมทาให้เกิดเป็นจุดเสี่ยง
3. ไฟฟูาในครัวเรือนและการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ความต้องการ
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัย
๒. ติดตั้งไฟฟูาส่งสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เกิดปัญหาความเสี่ยง
๓. ก่อสร้างละขยายเขตประปาให้ทั่วถึง
๔. ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง
5. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟูา
4.๖ ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดี
สภาพปัญหา
1. ประชาชนยังมีระบบอุปถัมภ์ยังมีบทบาทต่อการแสดงออกด้านการมีบทบาทในประชาธิปไตรที่ดี
2. มีบุคลากรไม่เพียงพอ ในการส่งเสริมภารกิจด้านบริหารจัดการที่ดี
ความต้องการ
๑. พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่น
๓. สรรหาบุคลากรให้เต็มกรอบอัตรากาลัง
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๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทา ส่งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล กุดแห่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
กุดแห่ จะสมบูรณ์ได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนัก ร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ยังได้เน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังให้
จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม พระราชบัญ ญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไ ขเพิ่มเติม) และพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๒ และตามกฎหมายอื่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบล กุดแห่ โดยใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจ
หน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง –
จุดอ่อน – โอกาส – ภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก Swot องค์การบริหารส่วน
ตาบล กุดแห่ กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ งนี้การวิเคราะห์ภารกิจ
นั้ น ได้ ก าหนดภารกิ จ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล กุ ด แห่ เป็ น ๗ ด้ า น ซึ่ ง ภารกิ จ ดั ง กล่ า วก าหนดอยู่ ใ น
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ๗ ด้าน
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
3. ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
4. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
3. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
6.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
7.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
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๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
3.การผังเมือง
4.จัดให้มีที่จอดรถ
5.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
6.การควบคุมอาคาร
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
2.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
3.บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
4.ให้มีตลาด
5.การท่องเที่ยว
6.กิจการเกี่ยวกับการพาณิช
7.การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
8.การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. การจัดการศึกษา
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่
๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จาเป็นและสมควร
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน
๔. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างและ
บารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนด ให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึง ถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

๘

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๔๓
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๑๕ หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
8. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน คนและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจประเพณีและวัฒนธรรมในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ โดยใช้เทคนิค SWOT
Analysis เพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
1) มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
2) มีการแบ่งแยก / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
3) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4) ประชาชนส่วนใหญ่ภายในตาบลมีอาชีพเกษตรกรรมและเป็นผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่
อ้อย ยางพารา ลาไย มะขาม ข้าว มันสาปะหลัง แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพด
5) เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียง เช่น ผ้าขิดไหม , ผ้าขิดฝูาย
6) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น มันสาปะหลังและอ้อย
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
สับสน / ขาดความชัดเจน
2) จานวนบุคลากร (ข้าราชการ) มีจานวนน้อย ทาให้การทางานไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร
3) งบประมาณมีจานวนจากัด มีรายได้ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
4) แนวเขตพื้นที่รับผิดชอบยังไม่ชัดเจน
3. โอกาส (Opportunity)
1) การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
2) นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร
3) การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4) เพิ่มศักยภาพในการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
5) การของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ในงานที่เกินขีดความสามารถของ อบต.กุดแห่
ที่จะดาเนินการได้เอง
4. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat)
1) ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน
2) การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดาเนินการ
3) ราคาสินค้าพืชเศรษฐกิจตกต่า
4) ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน
5) ประชาชนขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคม

๙

๖.ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ จะนาภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 มากาหนดภารกิจหลัก
และภารกิจรอง ดังนี้
ภารกิจหลัก

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบ
การค้า
5.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น

๗.สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ กอง ได้แก่
สานั กปลั ด อบต. กองคลั ง กองช่า ง กองการศึก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม และกองสวั สดิ ก ารสั ง คม
โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังทั้งสิ้น จานวน 55 อัตรา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ มีภารกิจ
และมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม อีกทั้งมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความชานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการปฏิบัติภารกิจดังนั้นจึงต้องมีการกาหนดโครงสร้างและกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
และอานาจหน้าที่เพื่อจะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลกุดแห่ เป็นองค์ก ารบริหารส่ วนตาบลขนาดกลาง ซึ่ ง จากสภาพ
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล มีภารกิจ อานาจหน้าที่ ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตาม พ.ร.บ.
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
๘.๑ โครงสร้าง เช่น จะกาหนดภารกิจด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงกาหนดให้
เป็นงานอยู่ในฝุายบริหารทั่วไป สานักงานปลัด เป็นต้น (การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้เป็นไปตาม
หนังสือประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 )

๑๐

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
หมายเหตุ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.6 งานการเกษตร
1.7 งานนิติการ
2. กองคลัง
2.1 งานบริหารงานคลัง
2.2 งานการเงินและบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.5 ฯลฯ
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.3 งานเคหะชุมชน

4. กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
4.2 งานบริหารการศึกษา
4.3 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
5. กองสวัสดิการสังคม
5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
5.2 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
5.3 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.3 งานการเจ้าหน้าที่
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร
1.7 งานกิจสภา
1.8 ฯลฯ
2. กองคลัง
2.1 งานบริหารงานคลัง
2.2 งานการเงินและบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.5 ฯลฯ
3. กองช่าง
3.1 งานแบบและก่อสร้าง
3.2 งานการโยธา
3.3 งานการประปา
3.4 งานไฟฟูา
3.5 งานควบคุมอาคาร
3.6 ฯลฯ
4. กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานศึกษาปฐมวัย
4.3 งานศาสนาและวัฒนธรรม
4.4 งานกีฬาและนันทนาการ
4.5 ฯลฯ
5. กองสวัสดิการสังคม
5.1 งานสังคมสงเคราะห์
5.2 งานสวัสดิการสังคม
5.3 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
5.4 งานพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส
5.6 ฯลฯ
6. งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

๑๑

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ก้าวหน้าชาวประชาอยู่ดี บริหารงานอย่างเต็มที่มีความโปร่งใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านแหล่งน้าให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้า งความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พันธกิจที่ 5 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
พันธกิจที่ 7 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
พันธกิจที่ 8 รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดงั้ เดิมให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตาบลให้ดีขึ้น
พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๒

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน
๒.พัฒนาปรับปรุง บารุงรักษาร่องน้า ท่อระบายน้า
3.พัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุง บารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะ ประปา
1.การพัฒนาสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส
2.การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
3.การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
4.ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
5.การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
7.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการประชาชน
8.การพัฒนาบุคลากร
๙.การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
1.การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3.ส่งเสริมการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ
4. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนและปรับปรุงซ่อมพื้นที่สาธารณะ

1.การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
3.สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอืน ๆ
4.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
๑.การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ จารีต ประเพณีท้องถิ่น
๒.การพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๑๓

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านการสร้าง
ความเข้มแข็ง พัฒนาคนและ
สังคม

พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า
ชาวประชาอยู่ดี บริหารงานอย่างเต็มที่
มีความโปรงใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑๔

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
การวิ เ คราะห์ ศั กยภาพเพื่อ ประเมิ น สภาพการพั ฒ นาในปั จ จุบั น และโอกาสในการพัฒ นา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและความต้ อ งการ
ประชาชนมีความต้องการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างต่อเนื่อง
2. บุค ลากร องค์ การบริ หารส่ว นตาบลกุดแห่ มี
บุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณต้ น ทุ น การด าเนิ น งานด้ า น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโดยเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่ สู ง มาก
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากพื้นที่ส่วนมาก
เป็นดินและมีบ่อลูกรังอยู่ในพื้นที่ ส่วนต้นทุนอื่น ๆ ขึ้นอยู่
กับท้องตลาด
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้อง
ใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
โอกาส (Opportunity=O)
1. รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย
พ.ศ.2540 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น ไม่
ว่ า จะเป็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น ระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ เป็นต้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การจั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่ ง เสริ มและสนับ สนุน การถ่ ายโอนภารกิจ ให้แ ก่
องค์การบริหารส่วนตาบล

จุดอ่อน (Weakness=W)
1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดแห่ไม่สามารถดาเนินโครงการเอง
ได้

2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลกุด
แห่มีอยู่อย่างจากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจานวนมากทาให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง

อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความ
ชานาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบลกุด
แห่ยังไม่มีความชานาญและบุคลากร

๑๕

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2
การพัฒนาด้านคนและการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสร้างสังคม
จุดแข็ง (Streng=s)
1.ด้านการบริหารจัดการผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม
และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ มี
บุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับที่ไม่สูงมาก
4. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตาบล
5. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับที่ไม่สูงมาก
6. ประชาชนในพื้นที่ มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดี
ของท้องถิ่นไว้ดี

จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริง
ในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน
มารับผิดชอบงานด้านสังคม
4. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาให้รายจ่าย
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง

โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการ
สาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู โอกาสที่จะได้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้
เกิดองค์กรชุมชน

อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การ
ดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
4. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การ
ดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

๑๖

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับที่ไม่สูง

จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. มีบุคลากรและเครื่องมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ไม่เพียงพอ
3. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจานวนมากเนื่องจาก
การขยายตัวของจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว
4. ไม่มีการรณรงค์ปลูกปุาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา จังหวัดราชบุรี มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนมาก
3. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอานาจลงสู่ท้องถิ่น
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ
การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง การโอนโครงการ/
งานของส่วนราชการอื่นมาให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการแทน

อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการกระจาย
ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งอุทกภัย

๑๗

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดแข็ง (Streng=S)
1. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตาบล
2. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับที่ไม่สูงมาก
3. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้
เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง

จุดอ่อน (Weakness=W)
1. การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงาน
ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
3. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม
4. เกษตรกรมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรสูง
5. ประชาชนมีรายได้ต่าแต่ค่าครองชีพสูง

โอกาส (Opportunity=O)
1.มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้
เกิดองค์กรชุมชน
2.รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวใน
ประเทศ
3.กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด

อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้
การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผัน
ผวนและมีราคาต่า

๑๘

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕
การพัฒนาด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง (Streng=S)
1. ประชาชนให้ความสนใจและรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของภาคอีสาน
2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าที่มีชื่อเสียง
ระดับจังหวัด

จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. งบประมาณในการอุดหนุนมีจานวนน้อย

โอกาส (Opportunity=O)
๑.หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสาคัญในการสนับสนุน

อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1.ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนบางส่วน
๒.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการเท่าที่ราชการคาดหวัง เพราะบางครั้งให้
การสนับสนุนงบประมาณแต่หมู่บ้านไม่ดาเนินการ

งบประมาณในการดาเนินงานรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับชาติให้การสนับสนุน
ส่งเสริมด้านจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สานักปลัด

มีหน้าที่ความรับผิด ชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลและราชการที่มิไ ด้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและ เร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ แผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หัวหน้าสานักปลัด (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
3. นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
4. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
5. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชานาญการ(ว่าง)
จานวน 1 ตาแหน่ง
6. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จานวน 1 ตาแหน่ง
8. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 ตาแหน่ง
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 ตาแหน่ง
10. พนักงานขับรถ
จานวน 1 ตาแหน่ง
11. นักการภารโรง
จานวน 1 ตาแหน่ง
12. แม่บ้าน
จานวน 1 ตาแหน่ง
13. พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 4 ตาแหน่ง
กองคลัง

๑๙

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองคลัง (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (ว่าง)
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (ว่าง)
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (ว่าง)
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
8. พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
3

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กองช่าง
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การส ารวจออกแบบการจั ด ท าข้ อ มู ล ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุม การ บารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น ) (ว่าง)
2. นายช่างโยธาชานาญงาน
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (ว่าง)
4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
6. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
7. พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

๒๐

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
อันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งาน
บริ ห ารจั ด การ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก การเตรี ย มพร้ อ มการรั บ ถ่ า ยโอนการจั ด การจั ด การศึ ก ษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรพัฒนาเด็กและเยาวชนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วม
สนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น )
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชานาญการ (ว่าง)
จานวน 1 ตาแหน่ง
3. พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 2 ตาแหน่ง
4. ครู (คศ.1)
จานวน 3 ตาแหน่ง
5. ครู (คศ.2)
จานวน 4 ตาแหน่ง
6. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ/คุณวุฒิ)
จานวน 6 ตาแหน่ง
กองสวัสดิการสังคม
กองสวั สดิ ก ารสั ง คม มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การสั ง คมสงเคราะห์ การส่ ง เสริ ม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน การให้คาปรึกษาแนะนา
หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรั ฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น )(ว่าง) จานวน 1
2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
จานวน 1
3. พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

หน่วยตรวจสอบภายใน
มีอ านาจหน้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานจั ด ท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ
ตรวจสอบความถู กต้ องแลเชื่อ ถือ ได้ ของเอกสารการเงิ น การบัญ ชี เอกสารการรับการจ่า ยเงินทุ กประเภท
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา
พัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เปู า หมายที่ ก าหนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและประหยั ด งานวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
1.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชานาญการ (ว่าง)
จานวน 1 ตาแหน่ง

สถิติปริมาณงานในรอบปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่

๒๑

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
งานธุรการ สรุปรายงาน
มีจานวน
2,200 รายการย่อย
งานกิจการสภา
มีจานวน
80 รายการย่อย
งานบริหารบุคคล
มีจานวน
300 รายการย่อย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มีจานวน
300 รายการย่อย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีจานวน
100 รายการย่อย
งานเกษตร
มีจานวน
100 รายการย่อย
งานติดตามผลงาน
มีจานวน
50 รายการย่อย
งานปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
มีจานวน
300 รายการย่อย
กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
มีจานวน
งานจัดเก็บรายได้
มีจานวน
งานพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง
มีจานวน
งานรับรองความถูกต้อง การเบิกจ่าย
มีจานวน
งานปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
มีจานวน
งานสารวจโครงการ
งานออกแบบ
งานควบคุมอาคารก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
งานขยายเขตไฟฟูา
งานซ่อมแซมไฟฟูา
งานสาธารณูปโภค
งานปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอื่น

กองช่าง
มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน
มีจานวน

กองการศึกษา
งานวางแผนงานการศึกษา
มีจานวน
งานรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา
มีจานวน
งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีจานวน
งานเกี่ยวกับการกีฬา
จานวน
งานปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
มีจานวน
กองสวัสดิการสังคม

600 รายการย่อย
1,171 รายการย่อย
700 รายการย่อย
800 รายการย่อย
200 รายการย่อย
300
300
300
10
60
600
200
200

รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย

10
12
15
3
70

รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย

๒๒

งานสวัสดิการสังคม
มีจานวน
งานจัดทาบัญชีการขึ้นทะเบียน
มีจานวน
งานจัดทาแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ
มีจานวน
งานส่งเสริมและพัฒนา
มีจานวน
งานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน
มีจานวน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน
มีจานวน
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

600
๑0,680
๑0,680
1,000
1,000
500

รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย
รายการย่อย

เปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่อยู่ในกลุ่ม / ขนาดเดียวกัน ตามข้อแนะนาของ ก.อบต. จังหวัดหนองบัวลาภู ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ เป็น อบต.ขนาดกลาง รายได้อยู่ระหว่าง 30 - 40 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2564 รายได้ 40,688,000.00
บาท
ปีงบประมาณ 2565 รายได้ 42,722,400.00
บาท
ปีงบประมาณ 2566 รายได้ 44,858,520.00
บาท
**หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการภายใน
จานวน 5 ส่วน 1 หน่วย ได้แก่ สานักปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , กอง
สวัสดิการสัง คม และหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัด
หนองบัวลาภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

สานักปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับ กลาง
(ปลัด อบต.)

1

แบบวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม / ลด
ตาแหน่ง / ปี
2564 2565 2566
ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทาหน้า ที่พิจารณาทา
ความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดาเนินงานตามกฎหมายและ
ระเบียบคาสั่งที่ต้องใช้ความชานาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น การอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การ
ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และ
หน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบ ร้อยของ
ประชาชน จัดให้มีและบารุงทางบกและทางน้า รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ปูองกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้าสะอาด หรือการ
ประปา จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน บารุงและ
ส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร จัดให้มีและบารุงสถานที่ทาการ
พิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธี
อื่น จัดให้มีและบารุงทางระบายน้า เทศพาณิชย์ จัดให้มี

- รายงานเสนอแนะและดา
เนินงานตามกฎหมายและ
ระเบียบคาสั่งที่ต้องใช้ความ
ชานาญ จานวน 200 เรื่อง
- อนุมัติ การประกอบการ
กิจการที่เป็นอันตรายแก่
สุขภาพ จานวน 20 เรื่อง
- จัดให้มีและบารุงทางบก
และทางน้าจานวน 50 ครั้ง
-ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
จานวน 24 ครั้ง
- จัดให้มีและบารุงการ
ไฟฟูาหรือแสงสว่าง
จานวน 100 เรื่อง
-อนุมัติจ้างลูกจ้าง จานวน
28 ราย
- ตรวจฏีกาลงนามถอนเงิน
จานวน 1,000 เรื่อง
- ปฏิบัติงานราชการอื่น ๆ
จานวน 500 เรื่อง

-

-

-

รวม

1
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
สานักปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับ กลาง
(ปลัด อบต.)

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
และบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น จัดให้มีและบารุงทาง
ระบายน้า เทศพาณิชย์ จัดให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ จัดให้มีและ
บารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบารุงโรงพยาบาล จัดให้มี
การสาธารณูปการ จัดให้มีการจัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการ
สาธารณสุขจัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดให้มีและบารุง
สถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบารุงสวนสาธารณะ
สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และ
รักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการ
สาธารณสุข และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคาสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือ
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตาบล เช่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่ การ
จัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
การขออนุมัติจ้างลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล การ
ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างพนักงาน และพนักงานส่วนตาบล
ประจาปี การขออนุมัติใช้การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นกรรมการสอบแข่งขันบุคคลเข้าบรรจุเข้าบรรจุ
เป็นพนักงานส่วนตาบลที่ ก.อบต. จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบสวนพนักงานส่วนตาบลผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย เป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม / ลด
2564 2565 2566

รวม

25

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

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นกรรมการ
ควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้เก็บรักษา
เอกสารสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลง
นามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เป็น
กรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี
บารุงท้องที่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีปูาย เป็นพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้า หน้าที่ดับเพลิง เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้า
หน้าที่จัดทารายงานประจาปี เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและ
กรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็น
กรรมการ ควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอานวยการศึกษา เป็น
กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการจัดงานประจาปี อันเป็น
ประเพณีท้องถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัยต่าง ๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาแนะนาปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยว
กับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน นอกจากปฏิบัติงาน

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม / ลด
2564 2565 2566

รวม

26

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

สานักปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับ กลาง
(ปลัด อบต.)
สานักปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับ ต้น
(รองปลัด อบต.)

1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
ดังกล่าวข้างต้น แล้วยังทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่
รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ
ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่พิจารณาทา
ความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดาเนินงานตามกฎหมายและ
ระเบียบคาสั่งที่ต้องใช้ความชานาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่นการอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การ
ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และ
หน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน จัดให้มีและบารุงทางบกและทางน้า รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ปูองกันและระงับโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้าสะอาด หรือการ
ประปา และส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร จัดให้มีและบารุง
สถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือ
แสงสว่างโดยวิธีอื่น จัดให้มีและบารุงทางระบายน้า เทศพาณิชย์ จัด
ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ จัดให้

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

- รายงานเสนอแนะและ
ดาเนินงานตามกฎหมาย
และระเบียบคาสั่งที่ต้องใช้
ความชานาญ จานวน 60
เรื่อง
- จัดให้มีและบารุงทางบก
และทางน้า จานวน 20
ครั้ง
- ปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ จานวน 24
ครั้ง
- จัดให้มีและบารุงการ
ไฟฟูาหรือแสงสว่าง
จานวน 100 เรื่อง
- ปฏิบัติงานราชการอื่น ๆ
จานวน 200 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม / ลด
2564 2565 2566

-

-

-

รวม

1

27

ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
มีและบารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบารุงโรงพยาบาล
จัดให้มีการสาธารณูปการ จัดให้มีการจัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการ
สาธารณ สุขจัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดให้มีและบารุง
สถานที่สาหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบารุงสวนสาธารณะ
สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และ
รักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่นกิจการอย่างอื่นซึง่ จาเป็นเพื่อการ
สาธารณสุข และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคาสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือ
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบ
เรียบ ร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่ การ
จัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
การขออนุมัติจ้างลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล การ
ขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างพนักงานและพนักงานส่วนตาบล
ประจาปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบลที่
ก.อบต. จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรม การสอบสวนพนักงานส่วนตาบลผู้ถูก
กล่าว หากระทาผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าที่งบ ประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์
เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้รับ
ผิด ชอบเกี่ยวกับ

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566

รวม

28

ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
การเงินทั่วไปขององค์ การบริหารส่วนตาบล ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลง
นามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด เป็น
กรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี
บารุงท้องที่ เป็นพนัก งานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีปูาย เป็นพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นเจ้า หน้าที่พัสดุ เป็น
เจ้าหน้าที่จัดทารายงานประจาปีเป็นกรรม การตรวจรับวัสดุและ
กรรมการควบคุมการก่อ สร้าง เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็น
กรรมการควบ คุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอานวยการศึกษา เป็น
กรรมการระชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการจัดงานประจาปีอันเป็นประเพณี
ท้องถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณ
ภัยต่าง ๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาแนะนาปรึกษาในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้า
ร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราช การที่
สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้วยังทาหน้าที่กาหนด นโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรา กาลังเจ้าหน้าที่และงบ ประมาณ
ของงานที่รับ ผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผนมอบ หมายงาน
วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินแก้ปญ
ั หาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566

รวม

29

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

สานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ ต้น
( หัวหน้าสานักปลัด )

1

พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษ
เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบ
การจัดการงานตาง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล
งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานทะเบียนงานนโยบายและแผน
งานควบคุมและสงเสริม การทองเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย
งานจัดระบบ งาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม
งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและ
รายงานอื่น ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานติดตาม
ผลงาน เปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหน
า ที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขาร
วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด
ในฐานะหัวหน้า หนวยงานทาหนาที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
พิจารณาวางอัตรากาลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่
รับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่ง
การ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึกษาแนะนาปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหน
วยงานที่รับผิด ชอบดวยและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งงาน
ราชการที่มิไดกาหนดใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในองค
การบริหารสวนตาบลโดยเฉพาะ

1.ทาความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะข้อ
ราชการทั่วไป จานวน
100 เรื่อง
2. ดาเนินการปฏิบัติงาน
ที่ตองใชความชานาญพิเศษ
เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
หรืองานเลขานุการ
จานวน 100 เรื่อง
3.งานติดตอหนวยงาน
ตางๆ งานติดตามผลงาน
จานวน 50 เรื่อง
4. งานนโยบายและแผน
จานวน 20 เรื่อง
5. แกปญหาขอขัดของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบจานวน50เรื่อง
6. งานราชการที่มิได
กาหนดใหเปนหนาที่ของ
กองหรือสวนราชการใดใน
องคการบริหารสวนตาบล
โดยเฉพาะ จานวน 90เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566
-

-

-

รวม

1

30

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

สานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ปฏิบัติการ

1

ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน
พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผน
โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคงของ
ประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบาย แผนงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลและโครงการระดับชาติแล้วแต่กรณี ให้คาปรึกษา
แนะนาในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงานนอกจากอาจปฏิบัติงาน
ดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่ติดต่อประสานงานวางแผน
มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษาแนะนาปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิด ชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับอบหมาย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
/ ปี
2564 2565 2566
1. จัดทาแผนพัฒนาสี่ปี 1 ครั้ง
2. จัดทาแผนชุมชน 1 ครั้ง
3. จัดทารายงานติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนา 1 ครั้ง
4. จัดทาแผนการดาเนินงาน 1 ครั้ง
5.จัดทาการประชุมประชาคม 14
ครั้ง
6. จัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี จานวน 1 ครั้ง
7. บันทึกข้อมูลแผนในระบบ
สารสนเทศ 286 ครั้ง
8.จัดทาควบคุมภายใน
จานวน 1 โครงการ
4. จัดทาโอนงบประมาณในระบบ
สารสนเทศ จานวน 33 ครั้ง

รวม

1

31

ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

สานักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

-

ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบ ดาเนินการออกคาสั่งเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวกับงาน บุคคล ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดาเนินการเรื่องการขออนุมัติ
เกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ดาเนินการเรื่องการขอรับบาเหน็จบานาญและเงินทดแทน
จัดทา แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของพนักงาน
ส่วนตาบล ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สานักปลัด
นักปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ปฎิบัติการ

1

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
/ ปี
2564 2565 2566
1.จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี จานวน ๑ ครั้ง

2.ดาเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานฯ จานวน ๒ ครั้ง
3.ดาเนินการประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานจ้าง จานวน 2ครั้ง
4.จัดทาคาสั่งงานบุคคล จานวน
10๐ ครั้ง
5.ดาเนินงานเกี่ยวกับบริหารงาน
บุคคล จานวน 60 ครั้ง
6.จัดทาทะเบียนคุม การขาด ลา มา
สาย จานวน 2 ครั้ง
6.จัดทาฎีกา ในระบบสารสนเทศ
Laas จานวน 100 ครั้ง
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก การปูองกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ระงับ
- ปูองกันมิให้เกิดเพลิงไหม้
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและ จานวน 8 เรื่อง
ความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบารุงขวัญ ตลอดจน
- ลดอันตรายและความเสียหายที่
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ปูองกันและบรรเทา
เกิดเพลิงไหม้ จานวน 12 เรื่อง
อันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและ
- รักษาและบารุงขวัญ ตลอดจน
ทรัพย์สินช่วย เหลือสงเคราะห์ผู้ประสพภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชา ทรัพย์สิน
รุดเสียหายให้คืนสภาพเดิม ตามแผนที่องค์การบริหาร ส่วนตาบล ของประชาชน จานวน 10 เรื่อง
ได้กาหนดไว้ เป็นต้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
-จัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน ๓ เรื่อง

รวม

-

-

-

1

-

-

-

1
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ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง
/ ปี

สานักปลัด
นักวิชาการเกษตร
ปฎิบัติการ

1

ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก ทาหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เช่น การปรับปรุง
บารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช
การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว
พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและ
การปราบศัตรูพืช ให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และส่งเสริม
วิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกร
และประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี
ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือใน
สถานีทดลอง ซึ่งดาเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อ
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง

1.ปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ
การเกษตร จานวน 50 เรื่อง
2. ให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และ
ส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้า
ทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกร
จานวน 50 เรื่อง

สานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฎิบัติงาน

1

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ 1. ลงทะเบียนหนังสือรับ
ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคา สั่ง
จานวน 1,500 เรื่อง
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่
2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง
ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่
จานวน 150 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/
ลด
2564 2565 2566

รวม

-

-

-

1

-

-

-

1
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ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

สานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฎิบัติงาน

1

ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ
เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอก
แบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้อง
ของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสาเนา หนังสือเอกสาร
ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆช่วยจัดหา
ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติ
ทั่วไป ช่วยทา บันทึก ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการใน
เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออา นวยความสะดวก และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนด้านสาธารณสุข จัดทาแผนงาน
โครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสาน รวบรวมแผน
และการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสาร จัดทาและ
สนับสนุนระเบียบภายในหน่วยงานต่างๆ งานประเมินผล และงาน
นิเทศติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข งานเผยแพร่กิจกรรมทาง
วิชาการ ด้านสาธารณสุข งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สานักปลัด
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฎิบัติการ

1

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
/ ปี
2564 2565 2566
3. ร่าง-จัดทาหนังสือราชการ
จานวน 200 เรื่อง
4. จัดทารายงานการประชุม
จานวน 30 เรื่อง
5. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ
จานวน 30 ครั้ง

1. รวบรวม /วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพประชาชน จานวน
100 เรื่อง
2. จัดทาแผนงานโครงการเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข จานวน 3 เรื่อง
3. งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ
จานวน 10 เรื่อง
4. งานกิจกรรมสาธารณสุข
จานวน 20 เรื่อง
5. งานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก
จานวน 20 เรื่อง
6. งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 2 เรื่อง

1

-

-

1

-

-

-

1
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

สานักปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

1

สานักปลัด
ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล

1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
/ ปี
2564 2565 2566
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการ ภายใต้การกา กับตรวจสอบ 1. ลงทะเบียนหนังสือรับ
โดยใกล้ชิดหรือตามคาสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
จานวน 1,500 เรื่อง
อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน รับส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท 2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง
และจัดส่งหนังสือเอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้น
จานวน 100 เรื่อง
หาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ
3. ร่าง-จัดทาหนังสือราชการ
ตรวจทานความถูกต้องตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสาเนา
จานวน 200 เรื่อง
หนังสือเอกสาร ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วย
4. จัดทารายงานการประชุม
รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไปช่วยทาบันทึกย่อเรื่องช่วยจัดเตรียม
จานวน 30 เรื่อง
และให้บริการในเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่ออานวย
ความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหาร ปรับปรุงแผน 3 ครั้ง
ส่วนตาบลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
2.ดาเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงิน
เช่น ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบ ดาเนินการออกคาสั่งเกี่ยวกับ เดือนพนักงานส่วนตาบล ๒ ครั้ง
การบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวกับงาน บุคคล ติดต่อ
3.ดาเนินการประเมินเลื่อนขั้น
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ เงินเดือนพนักงานจ้าง จานวน ๑ครั้ง
ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียด
4.จัดทาคาสั่งงานบุคคล 10๐ ครั้ง
ข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดาเนินการเรื่องการขออนุมัติ
5.ดาเนินงานเกี่ยวกับบริหารงาน
เกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
บุคคล จานวน 60 ครั้ง
ข้อบังคับ ดาเนินการเรื่องการขอรับบาเหน็จบานาญและเงิน
6.จัดทาทะเบียนคุม การขาด ลา มา
ทดแทน จัดทา แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของ สาย จานวน 1 ครั้ง
พนักงานส่วนตาบล ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่
7.จัดทาฎีกา ในระบบสารสนเทศ Eเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
Laas จานวน 100 ครั้ง

รวม

1

1

35

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

สานักปลัด
พนักงานขับรถ

1

สานักปลัด
นักการภารโรง

สานักปลัด
แม่บ้าน

สานักปลัด
พนักงานจ้างทั่วไป

1

1

4

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
/ ปี
2564 2565 2566

รวม

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตาบล
มีความรู้ความเข้าใจในการบารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
สามารถแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง จานวน
400 ครั้ง
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย จานวน 100 เรื่อง

เปิด – ปิด สานักงาน ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่
และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือราชการในสานักงาน
และนอกสถานที่หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. เปิด – ปิด สานักงาน จานวน
320 ครั้ง
2. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย จานวน 230 ครั้ง

เปิด – ปิด สานักงาน ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่
และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือราชการในสานักงาน
และนอกสถานที่หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. ทาความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของทาง
ราชการ จานวน 250 ครั้ง
2. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย จานวน 230 ครั้ง

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
จานวน 330 เรื่อง
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย จานวน 400 ครั้ง

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

4
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

กองคลัง
นักบริหารงานคลัง
ระดับ ต้น
( ผู้อานวยการกองคลัง )

-

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอ แนะ และดาเนินการ
ปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้องใช้ความชานาญ โดยตรวจสอบ
การจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง
งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
และวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งาน
จัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับ
การเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิก เงินงบประมาณ การควบคุมการ
ปฏิบัติเกี่ยว กับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและ
หลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ
รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัด หน่วยงานการคลังปฏิบัติ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล ทา
รายงาน ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุง
แก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย กาหนดรายจ่าย
ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติ งาน
โดยทั่วไปของอบต. สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ดาเนินการให้มีการ
ชาระภาษีและค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

1. ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น
เสนอแนะ และดาเนินการ
ปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่
ต้องใช้ความชานาญ จานวน 50
เรื่อง
2. ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย จานวน
200 เรื่อง
3. พิจารณาตรวจสอบรายงาน
การเงินต่าง ๆ
จานวน 48
เรื่อง
4. ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง
จานวน 110 เรื่อง
5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
จานวน 20 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566
-

-

-

รวม

1
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

กองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ

1

ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่าย
วัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบ หมาย เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรม การตรวจ
การจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรม
และให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่
เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วม
ประชุมในการกาหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัว หน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่กาหนด นโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาร่างตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน
วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

1. ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี จานวน 200
เรื่อง
2. ทาบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝาก
ธนาคารบัญชี จานวน 1,800 เรื่อง
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย
จานวน 700 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566

รวม

38

กองคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฎิบัติงาน/ชานาญงาน

-

ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานพัสดุโดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดหา จัดซื้อ วาจาง
ตรวจรับเก็บรักษาจัดทาะเบียนเบิกจาย ทารายงานตรวจสอบและเก็บ
รักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุดาเนินการจัดซื้อและวาจ
าง ติดตอ
ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียดข
อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษาและเสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับ
ระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจางบันทึกและหนังสือโตตอบ
เกี่ยวกับงานพัสดุเปนตน ใหคา ปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแกเจ
าหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะหัวหน
าหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวขางตนแลวยังทาหนาที่ติดตอประ
สานงานวางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

1. ปฏิบัติงานค่อนข้างยากเกี่ยวกับ
งานพัสดุ จานวน 100 เรื่อง
2. เก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ จานวน
100 เรื่อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
จานวน 50 เรื่อง

-

-

-

1
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กองคลัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
ปฎิบัติงาน

-

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สารวจ รับแบบแสดงรายการ คา
ร้อง คาขอ หรือเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้นช่วยรับและนาส่งเงิน ออกหลักฐานลงบัญชี
ทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้ จากทรัพย์สินและรายได้อื่น
ๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย ค่าธรรม
เนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม
แผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต การทาน้าแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้ง
ตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อ สร้าง
อาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆตามข้อบังคับตาบลค่าปรับ ผู้
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตาบล ค่าอากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม
โรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่
วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนตาบล และเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่ายเวช
ภัณฑ์ ค่าจาหน่ายคาร้องต่างๆ ค่าธรรม เนียมการโอนสิทธิการเช่า
และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสาร
หลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือ
รายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน ลงรหัสใบแสดงราย
การเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. สารวจโฉนดสาหรับชาระภาษี
บารุงท้องที่
จานวน 2,500 เรื่อง
2. รับชาระภาษีบารุงท้องที่
จานวน 2,500 ราย
3. รับชาระภาษีปูาย
จานวน 50 ราย
4. รับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน 200 ราย
5. รับชาระค่าธรรมเนียมการค้าที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จานวน 20 ราย
6. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
จานวน 20 เรื่อง

-

-

-

1
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สารวจ รับแบบแสดงรายการ คา
ร้อง คาขอ หรือเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและนาส่งเงิน ออกหลักฐาน
ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้ จากทรัพย์สินและ
รายได้อื่น ๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การทาน้าแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรม
เนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
ควบคุมการก่อ สร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตาม
ข้อบังคับตาบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตาบล ค่าอากร
ฆ่าสัตว์ ค่าธรรม เนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่า
รับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด
ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่ วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝาก
กองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบล และเงินฝากธนาคาร
ค่าจาหน่ายเวช ภัณฑ์ ค่าจาหน่ายคาร้องต่างๆ ค่าธรรม เนียมการ
โอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือ
ค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน ลง
รหัสใบแสดงราย การเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี
1. สารวจโฉนดสาหรับชาระ
ภาษีบารุงท้องที่
จานวน 2,500 เรื่อง
2. รับชาระภาษีบารุงท้องที่
จานวน 2,500 ราย
3. รับชาระภาษีปูาย
จานวน 50 ราย
4. รับชาระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
จานวน 200 ราย
5. รับชาระค่าธรรมเนียมการค้า
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จานวน 20 ราย
6. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
จานวน 20 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566
-

-

-

รวม

1

41

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด

รวม

2564 2565 2566
กองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

1

ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานพัสดุโดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย อยาง เชน จัดหา จัดซื้อ
วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษาจัดทาทะเบียนเบิกจาย ทารายงาน
ตรวจสอบและเก็บ รักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
ดาเนินการจัดซื้อและวาจาง ติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวย
งานที่เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ศึกษา
และเสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อ
สัญญาจางบันทึกและหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานพัสดุเปนตน ใหคา
ปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรอง ลงมา ตอบป
ญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ติดตอประสานงาน
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนแลวยังทาหนาที่ติดตอประสานงาน
วางแผนมอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคาปรึกษาแนะนาปรับปรุง
แกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

1. ปฏิบัติงานค่อนข้างยาก
เกี่ยวกับงานพัสดุ จานวน
100 เรื่อง
2. เก็บรักษาใบสาคัญหลักฐาน
และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
จานวน 100 เรื่อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น
จานวน 50 เรื่อง

-

-

-

1

42

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

กองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

-

ตรวจสอบใบสาคัญที่ไม่มีปัญหา หรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว
ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและ
บัญชี คัดแยกประเภทใบสาคัญเขียนใบเสร็จรับเงิน ทาใบปก และ
ใบนาส่งเงิน ช่วยทาฎีกาเบิกเงิน ช่วยนาเงินฝากและเบิกเงินจาก
ธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วย
รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ และการขอ
อนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ช่วยทาบัญชีบางประเภท บัญชีรับ
จ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ตรวจสอบใบสาคัญที่ไม่มี
ปัญหา หรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้ง
จานวน 700 เรื่อง
2. เก็บรักษาหลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
จานวน 700 เรื่อง
3. คัดแยกประเภทใบสาคัญ
เขียนใบเสร็จ รับเงิน ทาใบเบิก
และใบนาส่ง จานวน 700
เรื่อง
4. ช่วยทาบัญชีบางประเภท
บัญชีรับจ่ายเงิน 100 เรื่อง

-

-

-

1

3

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงาน
มอบหมาย
ทั่วไป
จานวน 500 เรื่อง
3. ปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จานวน
400 ครั้ง

-

-

-

3

กองคลัง
พนักงานจ้างทั่วไป

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566

รวม

43

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง
(ผู้อานวยการกองช่าง)

อัตรา
( เดิม )
-

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
ควบคุมงานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบคุมงานช่าง งานโยธา
การวางโครงการสารวจ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วาง
ผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่างๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบารุง
รักษาและติดตามผลงานวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา
จัดพิมพ์ รูปแบบรายการต่างๆ ดาเนินการประกวดราคา ทาสัญญา
จ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน
พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในด้านงานก่อแบบและงานก่อสร้าง ให้
บริการตรวจสอบแบบรูปรายการและรายการ เป็นที่ปรึกษาในงาน
ออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะ
สมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อแสร้างต่างๆ ของ
เอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่าง
โยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน
ท่อระบายน้า ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สวน
สาธารณะ สารวจข้อมูลจราจร สารวจและทดลองวัสดุ ควบคุม
ตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟูา สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บารุงรักษา
เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการงาน รวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัด
ตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็น
นายตรวจ ปูองกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจ เวรยามสานักงาน

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับควบคุม
งานช่าง งานโยธา จานวน
50 โครงการ
2. สารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้
ในการออกแบบ จานวน 50
โครงการ
3. ควบคุมการเขียนแบบรูป
รายการก่อสร้าง การประมาณ
ราคา จานวน 50 โครงการ
4. ตรวจสอบ / ซ่อมแซม ไฟฟูา
สาธารณะ จานวน 200
รายการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นๆ
จานวน 50 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566
-

-

-

รวม

1

44

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

กองช่าง
นายช่างโยธา

อัตรา
( เดิม )

2

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกาหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบ
ประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผนมอบ
หมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไม่สูงนักเกี่ยวกับ
งานช่างโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อ สร้างและบารุงรักษาด้านช่าง
โยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษา
แนะนา หรือ ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ทางสะพาน ท่อ
ระบายน้า ช่องน้า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน ชลประทาน ประปา ท่า
เทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานสารวจ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สารวจเพื่อการก่อสร้าง สารวจ
และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดินสารวจข้อมูล การ
จราจร สารวจทางอุทก วิทยา สารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทาน
แบบ คานวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อม สร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน
ควบคุมการใช้การบารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะเครื่องมือ
เครื่องใช้ของหน่วยงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นต้น ให้
คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี

1. การออกแบบ การควบคุม
การก่อสร้างและบารุงรักษา
ด้านช่างโยธา จานวน 50 เรื่อง
2. คาปรึกษาแนะนาหรือ
ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่าง
โยธา จานวน 100 เรื่อง
3. ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่าง
โยธา จานวน 100 เรื่อง
4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น ๆ
จานวน 10 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566

-

-

-

รวม

2
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

กองช่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1

ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการ
ก่อสร้างและบารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการการก่อสร้างใน
งานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้า ช่องน้า
อาคาร อุโมงค์เขื่อน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน
เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานสารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น
สารวจทางเพื่อก่อสร้างสารวจและทดลองวัสดุ สารวจข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยา สารวจข้อมูลการจราจร สารวจทางอุทกวิทยา
คัดลอกแบบ เขียนแบบ คานวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสารวจและทดลอง ทุกชนิดให้
ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

1

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา /
ตาแหน่ง / ปี
1. ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา
เกี่ยวกับการช่วยออกแบบการ
ควบคุมการก่อสร้าง
จานวน 50 เรื่อง
2. บารุงรักษาด้านช่างโยธา
จานวน 50 เรื่อง
3. สารวจทางเพื่อก่อสร้าง
สารวจแลกะทดลองวัสดุ
จานวน 100 เรื่อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
จานวน 10 เรื่อง

1. ลงทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง
ปฏิบัติงานธุรการกองช่างและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงาน
จานวน 250 เรื่อง
เกี่ยวกับการรับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
2. จัดทาหนังสือส่ง 100 เรื่อง
รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสาเนา พิมพ์ ตรวจทาน 3. ร่าง – จัดทาหนังสือราชการ
หนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและ
จานวน 150 เรื่อง
ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอานวยความสะดวก 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
จานวน 50 เรื่อง
5.จัดทาฎีกาในระบบ (E-Laas)
จานวน 150 เรื่อง
6.จัดทาการควบคุมทะเบียนราย
รับรายจ่าย จานวน 130 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566

รวม

-

-

-

1

-

-

-

1
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

กองช่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา

1

กองช่าง

1

พนักงานจ้างทั่วไป

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566

รวม

- สารวจ เขีย นแบบ ประมาณการ ติด ตั้ง ซ่อ ม ประดิษ ฐ์
ดัด แปลง ปรั บ ปรุง ควบคุ ม การใช้ ง าน ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา
และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟูา ระบบ
ไฟฟู า ระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศ ระบบไฟฟู า สื่ อ สารและ
โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบคอมพิ ว เตอร์ รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายในและภายนอก
- จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการ
ใช้งาน เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
- ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิ จที่เกี่ยวข้อ งเพื่อใช้ใ น
การออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกาหนด
- เบิ กจ่า ย จัดเก็บ ดูแ ลรัก ษาเครื่ องมื อเครื่อ งใช้ และวัส ดุ
อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ให้ มี จ านวนเพี ย งพอและ
พร้อมต่อการใช้งาน

1. ปฏิบัติงานด้านไฟฟูา
จานวน 50 เรื่อง
2. บารุงรักษาด้านไฟฟูา
จานวน 50 เรื่อง
3.จัดทาทะเบียน รวบรวม
จานวน 100 เรื่อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
จานวน 10 เรื่อง

-

-

-

1

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
จานวน 200 เรื่อง
2. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย จานวน 200 ครั้ง

-

-

-

1
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองการศึกษา
นักบริหารงาน
การศึกษา
(ผู้อานวยกอง
การศึกษา)

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

กาหนดจุดมุงหมายการทางาน ติดตอประสานงาน การ
พิจารณาวางแผนอัตรกาลังเจาหนาที่และงบประมาณดาน
การศึกษา การวางแผนงาน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ
ควบคุมงานตรวจสอบ ใหคาปรึกษา แนะนาติดตามผล
ประเมินผล และแกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของฝายการศึกษาทองถิ่น ปฏิบัติงานที่ คอนขางยากมาก
เกี่ยวกับงานศึกษาทองถิ่นงานสังคมสงเคราะห งานสันทนา
การ การพลศึกษา ลูกเสือและยุวกาชาด โดยปฏิบัติหน
าที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน งานวางแผน
การศึกษา รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา งานนิเทศ
การศึกษา งานตรวจโรงเรียน งานประเมินผล งานเผยแพร
การศึกษา งานปรับปรุงโรงเรียน งานขยายการศึกษาภาค
บังคับ งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตร งานบริหารงาน
บุคคล การจัดทางบประมาณและดาเนินการตาม
งบประมาณ งานสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม งานกีฬา
ประชาชน งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น รวมถึง
การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ งานใหเปนไปตาม
กฎหมายใหคาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา การประสานงานกับสถานศึกษาและหนวย
งานอื่นๆและปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ

1.การวางแผนงานการศึกษา
จานวน 6 เรื่อง
2.ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับ
งานศึกษาทองถิ่น จานวน 10 เรื่อง
3. ใหคาปรึกษา แนะนาติดตามผล
ประเมินผล จานวน 20 เรื่อง
4. รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา
จานวน 12 เรื่อง
5.งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
จานวน 15 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม /
ลด
2564 2565 2566
-

-

-

รวม

1

48

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(ปฏิบัติการ)

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

1

กองการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป

2

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2564 2565 2566

รวม

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะ
แนวการศึกษา การบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษา โดย
การใช้เทคโนโลยี่ทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรมข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการกาลังคน หลักสูตรแบบเรียน ความ
รู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีการศึกษา จัด
ประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนาการศึกษาและ
อาชีพ เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการวิทยุ
โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทาวารสารหรือเอกสาร
ต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.การวางแผนงานการศึกษา
จานวน 6 เรื่อง
2.ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับ
งานศึกษาทองถิ่น จานวน 10 เรื่อง
3. ใหคาปรึกษา แนะนาติดตามผล
ประเมินผล จานวน 20 เรื่อง
4. รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา
จานวน 12 เรื่อง
5.งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
จานวน 15 เรื่อง

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
จานวน 400 เรื่อง
4. ปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 200 ครั้ง

-

-

-

1

+1

-

-

3
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

กองการศึกษา

7

ครูเด็กเล็ก

กองการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
(ทักษะ/คุณวุฒิ)

6

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
ปี
2564 2565 2566
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่ง 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
เสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ
จานวน 64 คน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียม
2. ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารง
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 48 เรื่อง
ตาแหน่งครูเช่นเดียวกับตาแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่ง
เสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งครูเช่นเดียวกับตาแหน่งครูผู้ช่วย และปฎิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
จานวน 64 คน
2. ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 48 เรื่อง

-

-

-

รวม

7

6

50

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

กองสวัสดิการสังคม

1

ผู้อานวยการกอง
สวัสดิการสังคม
นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม
ระดับต้น

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
ปี
2564 2565 2566
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน -สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม/จัด
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเช่น กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ – กลุ่มองค์กร
สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทา
จานวน 10 เรื่อง
แผนงานดาเนินการและสนับสนุนให้มีการ กลุ่มของ
-ดาเนินการด้านเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นา ยังชีพ จานวน 834 ราย
และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริม -ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
ประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิด
คนพิการ 10,008 ราย
ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของคน ร่วมทางาน -อานวยความสะดวกและประสานงาน
พัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนา กับหน่วยงานอื่นๆ ในการช่วยเหลือ
และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและ
ประชาชน จานวน 20 เรื่อง
หลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน อานวยความสะดวกและประสานงานกับ
หน่วยงานาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกด้านติดตามผลงานและจัดทารายงานต่างๆ
เป็นต้น ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

รวม
1
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

กองสวัสดิการสังคม

1

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนโดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเช่นสารวจข้อมูล
เบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน
ดาเนินการและสนับสนุนให้มีการ กลุ่มของประชาชน
ประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและเป็นที่
ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชน
ให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของคน ร่วมทางานพัฒนากับ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการ
พัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน อานวยความสะดวกและประสานงานกับ
หน่วยงานาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกด้านติดตามผลงานและจัดทารายงานต่างๆ
เป็นต้น

เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติงาน

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
ปี
2564 2565 2566
-สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม/จัด
กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ – กลุ่มองค์กร
จานวน 10 เรื่อง
-ดาเนินการด้านเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพ จานวน 834 ราย
-ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
คนพิการ 10,008 ราย
-อานวยความสะดวกและประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน จานวน 20 เรื่อง

รวม
1
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

กองสวัสดิการสังคม
พนักงานจ้างทั่วไป

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน

-

-

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
ปี
2564 2565 2566
- สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม / จัด
กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ-กลุ่มองค์กร
จานวน 8 เรื่อง
- ดาเนินการด้านเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพ จานวน 834 ราย
- ดาเนินการจ้ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และคนพิการ 10,008 ราย
- อานวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ใน
การช่วยเหลือประชาชน จานวน 20
เรื่อง

-

-

-

รวม

1
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กรอบอัตรากาลังสามปีและอัตรากาลังพนักงานจ้าง 2564 – 2566
ส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก.
สานักปลัด
พนักงานส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด
นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก.
นักวิชาการเกษตร ปก.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก.
นักวิชาการสาธารณสุข ปก.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน (แม่บ้าน)
คนงาน (ภารโรง)
คนงาน (สานักปลัด)
กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง.
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน (กองคลัง)

อัตรา
กาลังเดิม

1
1

กรอบอัตรากาลังใหม่
เพิ่ม / ลด
2564 2565 2566 2564 2565 2566
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
4

1
1
4

1
1
4

1
1
4

-

-

-

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

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

หมาย
เหตุ

กาหนดเพิ่ม

ว่าง

ว่าง
ว่าง
ว่าง
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ส่วนราชการ
กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา ชง.
นายช่างโยธา ปง./ชง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน (กองช่าง)
กองการศึกษา
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่
เพิ่ม / ลด
2564 2565 2566 2564 2565 2566

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

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

7
6

7
6

7
6

7
6

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
20
9
14
7
6
56

1
21
9
14
7
6
57

1
21
9
14
7
6
57

1
21
9
14
7
6
57

-

-

-

หมาย
เหตุ

ว่าง
ว่าง

ว่าง

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล

ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
กองสวัสดิการสังคม
พนักงานส่วนตาบล
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง.
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
รวม

ว่าง
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ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่

ชื่อสายงาน

ระดับ
ตาแหน่ง

2

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล

จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

จานวน
ทั้งหมด
(คน)

1

อัตราตาแหน่งที่
คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะ
เวลา 3 ปี
ข้างหน้า

จานวน
(คน)

เงินเดือน
(1)

เงินประจา
ตาแหน่ง

(2)

อัตรากาลังคน
เพิ่ม (+),ลด (-)

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)

ค่าใช้จ่ายรวม (4)

หมา
ยเหตุ

25
64

25
65

25
66

25
64

25
65

25
66

2564

2565

2566

2564

2565

2566

กลาง

1

1

568560

168,000

1

1

1

-

-

-

19,560

19,920

20,400

588,120

608,040

628,440

ต้น

1

1

442320

42,000

1

1

1

-

-

-

13,200

13,440

14,160

455,520

468,960

483,120

ปก./ชก.

1

-

355,320

1

1

1

-

-

-

12,000

12,000

12,000

367,320

379,320

391,320

หน่วยตรวจสอบภายใน

3

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-

ขอเพิ่ม

สานักปลัด

4

หัวหน้าสานักปลัด

ต้น

1

1

522,960

42,000

1

1

1

-

-

-

15,840

19,080

18,000

538,800

557,880

575,880

5

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปก.

1

1

288,720

-

1

1

1

-

-

-

9,360

9,600

9,960

298,080

307,680

317,640

6

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปก.

1

1

312,960

-

1

1

1

-

-

-

10,080

10,560

10,680

323,040

333,600

344,280

7
8

นักวิชาการเกษตร

ปก.

298,440
355,320

1
1

1
1

1
1

-

-

-

9,600

9,960

10,200

308,040

318,000

328,200

ปก./ชก.

1
-

-

นักทรัพยากรบุคคล

1
1

12,000

12,000

12,000

367,320

379,320

391,320

9

นักวิชาการสาธารณสุข

ปก.

1

1

214,560

-

1

1

1

-

-

7,680

7,680

7,680

222,240

229,920

237,600

ปง.

1
1

1
1

240,480
218,760

-

1
1

1
1

1
1

-

-

7,800

8,040

8,280

248,280

256,320

264,600

8,750

9,101

9,466

227,510

236,611

246,077

10 เจ้าพนักงานธุรการ
11 ผู้ชว่ ยนักทรัพยากรบุคคล

(คุณวุฒิ)

-

-

ว่าง
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12
13
14
15

1
1
1
1

179,520
159,360
108,000
108,000

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

7,181

7,469

7,771

186,701

194,170

201,941

6,374

6,634

6,902

165,734

172,368

179,270

-

-

-

108,000

108,000

108,000

(ทั่วไป)

1
1
1
1

-

-

-

108,000

108,000

108,000

(ทั่วไป)

4

4

324,000

-

4

4

4

-

-

-

-

-

-

432,000

432,000

432,000

17 ผู้อานวยการกองคลัง

ต้น

1

-

393,600

42,000

1

1

1

-

-

-

13,620

13,620

13,620

449,220

462,840

476,460

18
19
20
21
22
23

ชก.

1
1
1
1

349,320
297,900
297,900
149,160
143,400
138,000

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

13,320

13,440

13,320

362,640

376,080

389,400

-

1
1
1
1
1
1

327,060

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(คุณวุฒิ)

พนักงานขับรถยนต์

(คุณวุฒิ)

คนงาน (แม่บ้าน)

(ทั่วไป)

คนงาน (ภารโรง)

16 คนงาน (สานักปลัด)
กองคลัง

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง.

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ปง./ชง.

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(คุณวุฒิ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(คุณวุฒิ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(คุณวุฒิ)

1
1
1
1
1
1

(ทั่วไป)

3

3

324,000

-

3

3

ผู้อานวยการกองช่าง

ต้น

นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

ชง.
ปง./ชง.

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)

(คุณวุฒิ)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

393,600
291,240
297,900
161,160
138,000
138,000
108,000

42,000
-

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

นักวิชาการเงินและบัญชี

24 คนงาน (กองคลัง)

-

-

-

ว่าง

-

-

-

9,720

9,720

9,720

307,620

317,340

9,720

9,720

9,720

307,620

317,340

ว่าง
327,060 ว่าง

5,966

6,206

6,456

155,126

161,333

167,789

5,736

5,966

6,206

149,136

155,102

161,309

5,520

5,741

5,971

143,520

149,261

155,232

3

-

-

-

-

-

-

324,000

324,000

324,000

1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

13,620

13,620

13,620

449,220

462,840

476,460

11,040

11,160

10,920

302,280

313,440

324,360

9,720

9,720

9,720

307,620

317,340

327,060

6,446

6,706

6,974

167,606

174,312

181,286

5,520

5,741

5,971

143,520

149,261

155,232

5,520

5,741

5,971

143,520

149,261

155,232

-

-

-

108,000

108,000

108,000

กองช่าง

25
26
27
28
29
30
31

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา

(คุณวุฒิ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงาน (กองช่าง)

(คุณวุฒิ)
(ทั่วไป)

กองการศึกษา ศาสนา และ

ว่าง
ว่าง
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วัฒนธรรม

32
33
34
35
36
37

ผู้อานวยการกองการศึกษา

ต้น

นักวิชาการศึกษา

ปก./ชก.

คนงาน (กองการศึกษา ฯ)
ครู คศ.1
ครู คศ.2
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

(ทั่วไป)
-

1
1
3
3
4
6

1
3
3
4
6

382,560
355,320
324,000
258120

1
1
1
57

-

393,600
152,760
108,000

42,000
-

1
1
1
3
4
6

1
1
1
3
4
6

1
1
1
3
4
6

-

-

-

42,000 1 1 1
1 1 1
1 1 1
10,292,820 420,000 55 55 55

0

-

-

13,440

13,320

13,320

396,000

409,320

422,640

12,000

12,000

12,000

367,320

379,320

391,320

-

-

-

324,000
-

324,000
-

324,000
-

258120

258120

258120

258120

258120

258120

13,620
6,000

13,620
6,360

13,620
6,600

-

-

-

449,220
158,760
108,000

462,840
165,120
108,000

479,460
171,720
108,000

558,074

566,004

569,350

10,826,774

11,134,658

11,448,888

1,624,016

1,670,199

1,717,333

12,450,791

12,804,857

13,166,221

40688000

42722400

44858520

30.60

29.97

29.35

ว่าง
เงิน
อุดหนุน
เงิน
อุดหนุน
เงิน
อุดหนุน

กองสวัสดิการสังคม

38 ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
39 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
40 คนงาน (กองสวัสดิการ)
(5) รวม
(6) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%
(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
ดร้อยละ 40 ของงบประมาณ
(8) คิรายจ่
ายประจาปี

ต้น
ปง.
(ทั่วไป)

1
1
47

หมายเหตุ : ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่าย ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 (40,688,000 บาท)
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 จานวน 40,688,000 บาท = 40,688,000
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 จานวน 42,722,400 บาท = (40,688,000X 5%) + 40,688,000 = 42,722,400
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 จานวน 44,858,520 บาท = (42,722,400 X 5%) + 40,688,000 = 44,858,520

ว่าง
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แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) นายกฤษติพงษ์ สุปูอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก 1 (ว่าง)

สานักปลัด

กองคลัง

พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารงานทัว่ ไป อานวยการต้น (1)
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-01-2101-001
นางอาริสา เสาโกศล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (1)
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-01-3103-001
นางสาวทัศนีย์ สุขี
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (1) (ว่าง)
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-00-3205-001
นักวิชาการเกษตร ชก. (1)
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-01-3401-001
นายบรรจง ฉิมนิล
นักวิชาการสาธารณสุข ชก. (1)
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-01-3401-001
นางสาวพริ้มพรรณ ปัสล้าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก.(1)
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-01-3810-001
จ่าเอกสมยศ ปัญญาสิทธิ์

พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารงานคลัง อานวยการต้น (1)
ว่าง
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-04-2102-001
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก(1)
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-04-3201-001
นางสุวรรณา ชาวสวย
เจ้าพนักงานพัสดุ (1) ว่าง
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-04-4203-001
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) ว่าง
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-04-4204-001
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี (1)
นางสาวละมัย รัตนพลที
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ (1)
นางสาวขนิษฐา เชื้ออุ่น
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้ (1)
นางสาวเสาวภา เหง้าน้อย
คนงาน 3 อัตรา
1.นางสาวกาญจนา พันธนู
2.นางสาวสุวรรณี นาคกลาง

กองช่าง
พนักงานส่ วนตาบล
นักบริหารงานช่าง อานวยการต้น
(1)ว่าง
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-05-2103-001
นายช่างโยธา ชง (2)
1.นายช่างโยธา ชก.
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-05-4701-001
นายฤทธิไกร พรมมาลา
2.นายช่างโยธา ปก./ ชง. (1) ว่าง
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-05-4701-002
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วย นายช่างโยธา (1)
นายพลากร ฉิมนิล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
นายสมชาย อินทร์เพ็ชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1)
นางสาวเดือนเพ็ญ นันทจันทร์
คนงาน 1 อัตรา
นายศุภนันท์ บุญทัน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม

พนักงานส่ วนตาบล
นักบริหารงานการศึกษาอานวยการต้น(1)
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-08-2107-001
นายยงยุทธ เชื้ออุ่น
นักวิชาการศึกษา ปก (1) ว่าง
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-08-4101-001
พนักงานครู
ครู คศ.1(3)
1.นางดวงใจ เลิศสงคราม
2.นางดาวรุ่ง คาวงศ์
3.นายชาญชัย ธาตุดี
ครู คศ.2(4)
1.นางเพชรา บุญตา
2.นางสาวอุดร ทายิดา
3.นางสาวสมใจ สายจันทะคาม
4.นางสุดใจ ศรีหริ่ง

พนักงานส่ วนตาบล
นักบริ หารงานสวัสดิการสังคม
(อานวยการต้น) (1) ว่าง
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-11-2105-001
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(1)
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-11-4801-001
นางสาวทับทิม ยอยบุผา
พนักงานจ้าง
คนงาน 1 อัตรา
นางสาวละอองดาว ฝางบ้านยาง
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พนักงานส่วนตาบล
เจ้าพนักงานธุรการ
เลขที่ตาแหน่ง 70-3-01-4101-001
นายโอภาส กันยายน
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1)
นางสาวณัฐรดา สีมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1)
นางสาววินิจดา แสนสาระ
พนักงานขับรถยนต์ (1)
นายภราดร สินธุวาปี
ภารโรง (1) นายคงศักดิ์ คาวงศ์
แม่บ้าน (1) นางสาวโสภา คาแหงพล
คนงาน (4)
1.นายสุริยัน โกสุม
2.นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เล็ก
3.นางอนัญญา ศรีลาวงษ์
4.นางสาวภาวินีย์ ขันซ้อน

พนักงานจ้ าง
3.นางสาวศันศนีย์ ขันติโก

พนักงานจ้าง
ผู้ดูแลเด็ก (6)
1.นางสาวพัชรี พิมพ์ภาคา
2.นางดาวจรัสแสง ปัญญาสิทธิ์
3.นายเมฆ กุลกั้ง
4.นายวรวุฒิ แสงปูอง
5.นางสาวสุพิศตรา ฉิมนิล
6.นางสาววารุณี ขันติโก
คนงาน 1 อัตรา
1.นางสาวนุชรา แสนสาระ
2.นางอุลัยรักษ์ แผ่นบุตร
3.นางนพรัตน์ ปูานภูมิ
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โครงสร้างของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

งานบริหารทั่วไป

งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

งานการเจ้าหน้าที่

งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมการเกษตร

1.จพง.ธุรการ ปง.(1)
2.ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(1)
3.พนง.ขับรถยนต์ (1)
4.คนงาน ทั่วไป (2)

1.นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ปก. (1)
2.พนักงานจ้างทั่วไป (1)

1.นักทรัพยากรบุคคล ปก./
ชก. (1) ว่าง
2.ผช.นักทรัพยากรบุคคล
(1)

1.นักปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปก.(1)
2.คนงาน ทั่วไป (1)

1.นักวิชาการสาธารณสุข
ปก.(1)
2.คนงาน ทั่วไป (1)

1. นักวิชาการเกษตร ปก.(1)

งานกิจสภา
1.คนงาน ทั่วไป (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
5
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
1

ชานาญงาน
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
3
6

รวม
16
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โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(ว่าง)

งานบริหารงานคลัง
-นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1)
-พนักงานจ้างทั่วไป (2)

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)
-พนักงานจ้างทั่วไป (1)

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.(1) (ว่าง)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1) (ว่าง)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

ระดับ

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

ลูกจ้าง
ประจา

จานวน

1

-

-

-

1

2

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป

รวม

3

3

10
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โครงสร้างกองช่างขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง)

งานแบบและก่อสร้าง

งานการโยธา

- นายช่างโยธา ชานาญงาน (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

- นายช่างโยธา ปง./ชง. (1) ว่าง

ระดับ

จานวน

งานการประปา

อานวยการท้องถิ่น

งานไฟฟ้า

- พนักงานจ้างทั่วไป(1)

วิชาการ

งานควบคุมอาคาร

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (1)

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

1

-

-

-

-

1

1

ลูกจ้าง
ประจา
-

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป

3

1

รวม

7
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานบริหารการศึกษา

งานศึกษาปฐมวัย

- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (1) (ว่าง)
- พนักงานจ้างทั่วไป (1)

-ครู คศ.1 (3)
-ครู คศ.2 (4)
-ผู้ดูแลเด็ก (6)

อานวยการท้องถิ่น
ระดับ
จานวน

งานศาสนาและวัฒนธรรม
- -พนักงานจ้างทั่วไป (1)

วิชาการ

ทั่วไป

ครู

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

1

-

-

1

-

-

-

7

งานกีฬาและนันทนาการ
- พนักงานจ้างทั่วไป (1)

ผู้ดูแลเด็ก

6

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป

-

3

รวม
18
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โครงสร้างของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
งานสังคมสงเคราะห์
- พนักงานจ้างทั่วไป (1)

ระดับ
จานวน

งานสวัสดิการสังคม

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งานพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี
และผู้ด้อยโอกาส

- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
1

ชานาญงาน
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
1

รวม
3
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โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
งานตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (ว่าง)
- คนงานทั่วไป (ว่าง)

ระดับ

จานวน

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

-

-

-

1

-

-

-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป

-

1

รวม

2
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กรอบตาแหน่งของงานที่อนุมัติ ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ลาดับที่
1
2

เลขที่ตาแหน่ง
70-3-00-1101-001
70-3-00-1101-002

ชื่อตาแหน่ง (1)
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง (ปลัด อบต.)
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง (รองปลัด อบต.)

ว่าง/ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

ขออนุมัติ (2)
-

จานวน
-

หมายเหตุ

ชื่อตาแหน่ง (1)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ว่าง/ไม่ว่าง
กาหนดเพิ่ม

ขออนุมัติ (2)
1

จานวน
1

หมายเหตุ

ว่าง/ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ว่าง
ไม่ว่าง

ขออนุมัติ (2)
-

จานวน
-

หมายเหตุ

-

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
ลาดับที่
1

เลขที่ตาแหน่ง
70-3-12-3205-001

(1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีกรอบตาแหน่งทั้งหมด ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

เลขที่ตาแหน่ง
70-3-01-2101-001
70-3-01-3103-001
70-3-01-3810-001
70-3-01-3401-001
70-3-01-3201-001
70-3-01-3601-001
70-3-01-4101-001

ชื่อตาแหน่ง (1)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น (หัวหน้าสานักปลัด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

8
9
10
11
12
13
14

-

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถ
พนักงานจ้างทั่วไป

คนงาน (แม่บ้าน)
คนงาน (ภารโรง)
คนงาน (สานักปลัด)
คนงาน (สานักปลัด)
คนงาน (สานักปลัด)
คนงาน (สานักปลัด)

ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

-

-
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องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
(2) กองคลัง มีกรอบตาแหน่งทั้งหมด ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

เลขที่ตาแหน่ง
70-3-04-2102-001
70-3-04-3201-001
70-3-04-4203-001
70-3-04-4204-001

5
6
7

-

8
9
10

-

ชื่อตาแหน่ง (1)
ว่าง/ไม่ว่าง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อานวยการกองคลัง)
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
ไม่วา่ ง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ไม่ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ไม่ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ไม่ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน (กองคลัง)
ไม่ว่าง
คนงาน (กองคลัง)
ไม่ว่าง
คนงาน (กองคลัง)
ไม่ว่าง

ขออนุมัติ (2)
-

จานวน
-

-

-

-

-

ว่าง/ไม่ว่าง
ว่าง
ไม่ว่าง
ว่าง

ขออนุมัติ (2)
-

จานวน
-

ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

-

-

-

-

หมายเหตุ

(3) กองช่าง มีกรอบตาแหน่งทั้งหมด ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

เลขที่ตาแหน่ง
70-3-05-2103-001
70-3-05-4701-001
70-3-05-4701-002

4
5
6

-

7

-

ชื่อตาแหน่ง (1)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อานวยการกองช่าง)
นายช่างโยธา ชานาญงาน
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน (กองช่าง)

หมายเหตุ
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(4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกรอบตาแหน่งทั้งหมด ดังนี้
ลาดับที่
1
2

เลขที่ตาแหน่ง
70-3-08-2107-001
70-3-08-3803-001

3
4
5
6
7

( อุดหนุนจากรัฐ )
( อุดหนุนจากรัฐ )

ชื่อตาแหน่ง (1)
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (ผู้อานวยการกองการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชานาญการ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ครู คศ.1 (จานวน 7 อัตรา)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (จานวน 6 อัตรา)

ว่าง/ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ว่าง

ขออนุมัติ (2)
-

จานวน
-

ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง

-

-

ว่าง/ไม่ว่าง
ว่าง

ขออนุมัติ (2)
-

จานวน
-

ไม่ว่าง

-

-

หมายเหตุ

(5) กองการสวัสดิการสังคม มีกรอบตาแหน่งทั้งหมด ดังนี้
ลาดับที่
1

เลขที่ตาแหน่ง
70-3-11-2105-001

2

70-3-11-4801-001

3

-

ชื่อตาแหน่ง (1)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน

ไม่ว่าง

หมายเหตุ
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บัญชีจัดพนักงานส่วนตาบลลงสู่ตาแหน่ง ตามแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.2564-2566
คุณวุฒิ
ที่
ชือ่ -สกุล
กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล
1. นายกฤษติพงษ์ สุปูอง
2. นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์
หน่วยตรวจสอบ
พนักงานส่วนตาบล
3. -ว่าง
สานักปลัด
พนักงานส่วนตาบล
4. นางอาริสา เสาโกศล
5. นางสาวทัศนีย์ สุขี
6. จ่าเอกสมยศ ปัญญาสิทธิ์
7. นายบรรจง ฉิมนิล
8. นางสาวพริ้มพรรณ ปัสล้าง
9. -ว่าง
10. นายโอภาส กันยายน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
11. นางสาวณัฐรดา สีมี
12. นางสาววินิจดา แสนสาระ
13. นายภราดร สินธุวาปี
พนักงานจ้างทั่วไป
14. นางสาวโสภา คาแหงพล
15. นายคงศักดิ์ คาวงศ์
16. นายสุริยัน โกสุม
17. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เล็ก
18. นางอนัญญา ศรีลาวงษ์
19. นางสาวภาวินีย์ ขันซ้อน

ป.โท
ป.โท

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินประจา
ตาแหน่ง

หมายเหตุ

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินค่า
ตอบแทน

84,000
42,000

84,000

-

736,560
471,240

70-3-00-1101-001
70-3-00-1101-002

นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น

กลาง 70-3-00-1101-001
ต้น
70-3-00-1101-002

นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น

กลาง
ต้น

47,380
36,860

70-3-12-3205-001

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปก./ชก.

70-3-12-3205-001

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปก./ชก.

355,320

-

-

355,320

ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.

70-3-01-2101-001
70-3-01-3103-001
70-3-01-3810-001
70-3-01-3401-001
70-3-01-3601-001
70-3-00-3205-001
70-3-01-4101-001

นักบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ต้น
ชก.
ปก.
ปก.

นักบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ต้น
ชก.
ปก.
ปก.

-

ปง.

43,580
24,060
26,080
24,870
17,880
355,320
20,040

42,000
-

ปง.

70-3-01-2101-001
70-3-01-3103-001
70-3-01-3810-001
70-3-01-3401-001
70-3-01-3601-001
70-3-00-3205-001
70-3-01-4101-001

564,960
288,720
312,960
298,440
214,560
355,320
240,480

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.

-

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์

-

-

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์

-

18,230
14,960
13,280

-

-

218,760
179,520
159,360

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

-

-

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

ม.3
ม.3
ม.6
ม.6
ป.ตรี
ปวส.

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ

ปก/ชก.
ปก./ชก.

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ

ปก/ชก.
ปก./ชก.
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บัญชีจัดพนักงานส่วนตาบลลงสู่ตาแหน่ง ตามแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.2564-2566
คุณวุฒิ
ที่
ชือ่ -สกุล
กรอบอัตรากาลังเดิม

กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
20. -ว่าง
21. นางสุวรรณา ชาวสวย
22. -ว่าง
23. -ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
24. นางสาวละมัย รัตนพลที
25. นางสาวขนิษฐา เชื้ออุ่น
26. นางสาวเสาวภา เหง้าน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
27. นางสาวกาญจนา พันธนู
28. นางสาวสุวรรณี นาคกลาง
29. นางสาวศันศนีย์ ขันติโก
กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
30. -ว่าง
31. นายฤทธิไกร พรมมาลา
32. -ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
33. นายพลากร ฉิมนิล
34. นายสมชาย อินทร์เพ็ชร
35. นางสาวเดือนเพ็ญ นันทจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
36. นายศุภนันท์ บุญทัน

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

70-3-04-2102-001
70-3-04-3201-001
70-3-04-4203-001
70-3-04-4204-001

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ต้น
ชก.

70-3-04-2102-001
70-3-04-3201-001
70-3-04-4203-001
70-3-04-4204-001

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ต้น
ชก.

ปวส.
ปวส.
ปวส.

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

-

ปวส.
ปวส.
ปวส.

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน

ปวส.
-

70-3-05-2103-001
70-3-05-4701-001
70-3-05-4701-002

นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

70-3-05-2103-001
70-3-05-4701-001
70-3-05-4701-002

นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

คนงาน

-

-

คนงาน

ป.ตรี

ปวส.

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง.
ปง./ชง.

ต้น
ชง.
ปง./ชง.

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ปง./ชง.
ปง./ชง.

เงินประจา
ตาแหน่ง

หมายเหตุ

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินค่า
ตอบแทน

393,600
29,110
297,900
297,900

42,000
-

84,000

210,240
11,500
11,500

-

-

-

9,000
9,000
9,000
ต้น
ชง.
ปง./ชง.

-

736,560
349,320
297,900
297,900
149,160
143,400
138,000
108,000
108,000
108,000

393,600
280,440
297,900

42,000

84,000

736,560

11,500
11,500
13,430

-

-

138,000
138,000
161,160

9,000

108,000
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บัญชีจัดพนักงานส่วนตาบลลงสู่ตาแหน่ง ตามแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.2564-2566
คุณวุฒิ
ที่
ชือ่ -สกุล
กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล
37. นายยงยุทธ เชื้ออุ่น
ป.โท
38. -ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
39. นางสาวนุชรา แสนสาระ ปวส.
40. นางอุลัยรักษ์ แผ่นบุตร ปวส.
41. นางนพรัตน์ ปูานภูมิ
ม6.
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
42. นางดาวรุ่ง คาวงศ์
ป.ตรี
43. นางเพชรา บุญตา
ป.โท
44. นางดวงใจ เลิศสงคราม
ป.ตรี
45. นางสุดใจ ศรีหริ่ง
ป.ตรี
46. นายชาญชัย ธาตุดี
ป.ตรี
47. นางสาวอุดร ทายิดา
ป.ตรี
48. นางสาวสมใจ สายจันทะคาม
ป.ตรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
49. นางสาวพัชรี พิมพ์ภาคา
ป.ตรี
50. นางดาวจรัสแสง ปัญญาสิทธิ์ ป.ตรี
51. นายเมฆ กุลกั้ง
ปวส.
52. นายวรวุฒิ แสงปูอง
ปวช.
53. นางสาวสุพิศตรา ฉิมนิล
ปวช.
54. นางสาววารุณี ขันติโก
ปวช.

70-3-08-2107-001
70-3-08-4101-001
70-3-08-6600-045
70-3-08-6600-046
70-3-08-6600-047
70-3-08-6600-048
70-3-08-6600-049
70-3-08-6600-053
70-3-08-6600-054
-

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ต้น

70-3-08-2107-001
70-3-08-4101-001

นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ปก./ชก.

คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.2

70-3-08-6600-045
70-3-08-6600-046
70-3-08-6600-047
70-3-08-6600-048
70-3-08-6600-049
70-3-08-6600-053
70-3-08-6600-054

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

ตาแหน่ง

นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

เงินเดือน
ระดับ

ต้น
ปก./ชก.

คนงาน
คนงาน
คนงาน
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

31,880
355,320

เงินประจา
ตาแหน่ง

หมายเหตุ

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินค่า
ตอบแทน

42,000
-

--

-

9,000
9,000
9,000

382,560
355,320
108,000
108,000
108,000

คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.2

-

-

-

-

3,585
3,585
3,585
3,585
3,585
3,585

-

-

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

43,020
43,020
43,020
43,020
43,020
43,020
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บัญชีจัดพนักงานส่วนตาบลลงสู่ตาแหน่ง ตามแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.2564-2566
คุณวุฒิ
ที่
ชือ่ -สกุล
กรอบอัตรากาลังเดิม

กองสวัสดิการสังคม
พนักงานส่วนตาบล
55. -ว่าง
56. นางสาวทับทิม ยอยบุผา
พนักงานจ้างทั่วไป
57. นางสาวละอองดาว ฝาง
บ้านยาง

ป.ตรี
ป.ตรี

-

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

70-3-11-2105-001
70-3-11-4801-001

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ต้น
ปง.

70-3-11-2105-001
70-3-11-4801-001

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ต้น
ปง.

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
คนงาน

-

-

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
คนงาน

393,600
12,730
9,000

เงินประจา
ตาแหน่ง

หมายเหตุ

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินค่า
ตอบแทน

42,000
-

84,000

-

736,560
152,760
108,000
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12.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้าราชการ
ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้ได้ มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี มีคุณ ธรรมและจริย ธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ หน้าที่ของพนัก งานส่วนตาบล ข้าราชการครู
พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล โดยจั ด ท า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามที่ กฎหมายกาหนดมีระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผน
อัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย
โปร่งใส ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูล
ซึ่ง กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการ ทางาน
ระหว่างกันและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เป็ น การท างานที่ ต้ อ งเข้ า ใจ
ประชาชนเป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้น
แก้ไ ข ปัญ หาความต้ องการและตอบสนองความต้อ งการประชาชนเป็นส าคัญ การอานวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ มุ่งเน้น
ให้ ป ระชาชนใช้ ร ะบบดิ จิต อล อิ เ ล็ กทรอนิก ส์ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนก้ า วทั นความก้ า วหน้ า ของระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
3. การกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ จะยึดถือ
ปฏิบัติการดาเนินการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
เครื่องมือสารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill
Self-Assessment) โดยได้ รวบรวมเป็นนโยบายการบริ หารและพั ฒนาทรัพ ยากรบุคคลขององค์ กรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด
ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรื อดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ง านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงาน
พื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น








การบริหารโครงการ
การให้บริการ
การวิจัย
ทักษะการติดต่อสื่อสาร
การเขียนหนังสือราชการ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
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ส่วนการพั ฒนาพฤติก รรมการปฏิ บัติ ราชการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุ ดแห่เ ล็ง เห็ นว่ า
มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมี
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึง ประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดแห่ ประกอบด้วย






การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เป็นสาคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามลาดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้กาหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
------------------------------------------------------------------------ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกาหนดเปูาหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กาหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทัน สมัย และพร้อมปรับตัวให้ทั นต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่ง ใส ปลอดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกาหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คน
ดีคนเก่ง ทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการ
ทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบ
การคมนาคมให้ครอบคลุม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
และกาหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด แห่ จึ ง มี ก ารก าหนดนโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดัง กล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคค ลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
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1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการ
วางแผนอัตรากาลัง โดยกาหนดอัตรากาลังคน ไว้ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจใน
ความรั บผิ ด ชอบของแต่ ละส่ ว นราชการ ได้แ ก่ ส านัก งานปลั ด กองคลั ง กองช่า ง กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุง โครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบแต่ละตาแหน่งที่สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติตามเปูาหมายขององค์กร
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อ
แต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ โดยคานึงถึงการดาเนินการอย่างโปร่ง ใส มีการดาเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายกาหนด รวมทั้งนาเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพื่อช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตาแหน่ง
งาน เพื่อนาไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลกุ ด แห่ ตระหนั ก ถึง ความส าคั ญ ของการบริห ารผลการปฏิ บั ติ
ราชการที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการดาเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี เช่น
ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสาหรับพนักงานจ้าง
การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้ให้ความสาคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสาหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์ การบริหาร
ส่วนตาบลกุดแห่ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของ
บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดาเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
ในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจาตัว
บุคคล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้ง หลักสูตรที่กรมส่ง เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร
จังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม

77

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ คานึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน
ตามที่รัฐเป็นผู้กาหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกาหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สาหรับพนักงานส่วน
ตาบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ
6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด แห่ เห็ น ความส าคั ญ ของการมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สาคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตาบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการทางานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง
กับหน่วยงานได้ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด แห่ ได้ จั ด สรรงบประมาณในการตั้ ง ไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ป ระจ าปี ทุ ก ๆ ปี
เพื่อส่ง เสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการทางานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการปูองกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง
7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ เล็งเห็นความสาคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เ กิ ดขึ้ นอย่ างต่ อเนื่อ ง เป็น องค์ ประกอบในการปฏิ บัติ ง านที่ส าคัญ ในสถานการณ์ ปั จจุ บั น
เนื่องจากทาให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลกุด
แห่ จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทางาน รวมทั้ ง ส่งเสริมการมีนโยบายในการนาเสนอ
งาน การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line Facebook
ขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือสานั กงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
เครื่องมือสารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill
Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว
2. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้ดาเนินการตามหนัง สือ กรมส่ง เสริมการปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การกาหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามพระราชบัญญัติด้าน
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน 2554 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด
มีส ภาพแวดล้ อ มการท างานที่ ดี มีค วามปลอดภั ยและถู กสุ ข ลัก ษณะ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ มการปฏิบั ติง านมิ ใ ห้
พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กร เพื่อปูองกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทาผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ
3.ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น แก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4.ให้ เ กิ ด พั น ธะผู ก พั น ระหว่ า งองค์ ก รและพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล กุ ด แห่
ในทุ ก ระดั บ โดยฝุ า ยบริ ห ารใช้ อ านาจในขอบเขต สร้ า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร
ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลาดับ
5.ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ประกาศคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของพนั ก งานส่ วนต าบลกุ ด แห่ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า ง
มีหน้าที่ดาเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อานวยความ
สะดวกให้บ ริการประชาชนด้ วยความเป็ นธรรม ตามหลั กธรรมาภิบ าล โดยยึด หลักตามค่า นิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
4. ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ยังกาหนด
ค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ทุกคนพึง ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ ออื่นๆ อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ได้กาหนดแนวนโยบายการกากับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้
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นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
หรือสนับสนุนให้นาการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีแนวทางดังนี้
2.1 ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมอย่ า งตรงไปตรงมาและไม่ ก ระท าการเลี่ ย งประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของพนักงานส่วนตาบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนตาบลต้องหยุดการกระทาดังกล่าว
2.2 ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศี ลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีที มีข้อขัดแย้ง ระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใ ต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น
2.5 ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม
3. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อัน
มิควรได้จากการปฏิบัติงาน
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่ง ที่ตนได้ปฏิบัติ อย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติง านในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทาการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติง านในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
3.7 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ
พนักงานส่วนตาบลคนอื่น
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
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3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป
4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้
4.1 ไม่น าความสัม พันธ์ส่วนตัวที่เคยมี ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่า จะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
4.3 ไม่กระทาการ หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้องยึดถือประโยชน์
ของทางราชการเป็นหลัก
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม
5.6 ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
5.การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริย ธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่ก ระทาการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตาบลต้องมีหน้ าที่รายงาน
การฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
5.3 ต้องรายงานการดารงตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคล
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การ
ดารงตาแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะตามข้อ
5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว
5.5 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรู้ ค วามสามารถ และทั ก ษะในการด าเนิ น งานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้น
การแสวงหาตาแหน่ง บาเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
5.7 ตัดสินใจและกระทาการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติ
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๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้
๖.๑ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ลุ ล่ ว ง โดยไม่ ห ลี ก เลี่ ย ง ละเลย หรื อ ละเว้ น การใช้ อ านาจเกิ น กว่ า
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่น โดยคานึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตาม
กฎหมาย
๖.๓ ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนด เพื่อขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่
มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
๖.๔ ละเว้ น การให้ สั ม ภาษณ์ การอภิ ป ราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรื อ การ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา
๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
๖.๖ ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม
และมีอัธยาศัยไมตรี
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคาสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือ
ถ้อยคาภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ
สิทธิของบุคคลอื่น
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและ
นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน
๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
มีแนวทางดังนี้
๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทาการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กาหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
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๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทางดังนี้
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลัง
ความสามารถ
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยั ด
คุ้มค่า ไม่ฟุมเฟือย
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด
๘.๔ อุ ทิศตนให้กับการปฏิบัติ ง านในหน้าที่ด้ วยความรอบคอบระมั ดระวัง และเต็มกาลั ง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
๘.๕ ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
พนั ก งานส่ ว นต าบลอื่ น ไม่ ก้ า วก่ า ยหรื อ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานส่ ว นต าบลอื่ น
โดยมิชอบ
๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
๘.๗ เมื่อเกิ ดความผิดพลาดขึ้น จากการปฏิบั ติหน้า ที่ ต้องรีบแก้ ไ ขให้ ถูกต้อง และแจ้ง ให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล
ที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้ วยวาจาในเรื่อ งดัง กล่ า ว ให้ ผู้ใ ต้ บัง คับ บั ญ ชาบั นทึ ก เรื่ องลายลัก ษณ์ อั กษรตามค าสั่ ง เพื่ อให้ผู้ สั่ ง
พิจารณาสั่งการต่อไป
๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรั บผิ ด ชอบให้ บ รรลุ ผลส าเร็ จตามเปู า หมายภายในเวลาได้ ผลลั พธ์ ต าม
เปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กาหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน
๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้
ทรัพ ยากรอย่ างประหยั ดและอย่างเต็ มที่ด้ วยความถู กต้อ ง รอบคอบ ระมัด ระวัง เพื่อ รัก ษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
๘.๑๒ พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรอบรู้ และมี ค วามรู้ ความสามารถทั ก ษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
๘.๑๓ พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็น
แบบอย่างได้
๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอื้ออานวยต่อ
การทางานให้สาเร็จตามเปูาหมาย
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
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๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อ
สงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตาบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ดาเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่แล้ว
๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี
๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน
ส่วนตาบล/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตาม
กฎหมายกาหนดเท่านั้น
๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทาให้เกิดการแตกความสามัคคีใน
หน่วยงาน
-ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
หรือการให้ตามประเพณี
๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี
ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน
๑๐.การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้
๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น
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ในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดาเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม
๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขต
ของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
- ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมี
ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง
เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข
- ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคาสั่งสอนในทุกศาสนา
ที่นับถือ สอนให้คนทาความดี
๑๐.๓ การดารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึด
หลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มี
ความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลาดับ
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผลถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรม ก่อนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ต้องคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปูาหมายมีการวางแผนและ
ดาเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรูและคุณธรรมเพื่อให้
บรรลุเปูาหมาย
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
11.1 บุคลากรขององค์ การบริ หารส่วนตาบลกุดแห่ จะไม่ เข้าไปเกี่ ยวข้ องกั บเรื่ องทุ จริ ต
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระท าที่ เ ข้ า ข่ า ยการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด แห่ โดยต้ อ งแจ้ ง ให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กาหนดไว้
11.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ จะตระหนักถึง ความสาคัญ ในการ
เผยแพร่ ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบล
กุดแห่ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ องค์ก ารบริหารส่ว นตาบลกุดแห่ ในเรื่องที่ต้ องปฏิบัติ มิให้ เกิดการทุจริ ต
คอร์รัปชั่น
11.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระทากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
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