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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่ อง มาตรฐาน
ทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น
(ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตาบล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยูใ่ นส่ วน
ราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ความยาก และ
คุณภาพ ของงาน ปริ มาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
โดยให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตาบล เพื่อใช้ในการ
กาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด
ปราจีนบุรี) ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น
(ก.กลาง) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริ หารส่ วน
ตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตาบล โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น (ก.
อบต .จังหวัดปราจีนบุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริ หารส่ วนตาบล วิเคราะห์
ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตาบล ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง จึงได้จดั ทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน
2.2 เพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น (ก. อบต. จังหวัดปราจีนบุรี)
สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรื อไม่
2.4 เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อตั รากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
2.5 เพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อให้การบริ หารงาน ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพมีความคุม้ ค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและมีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็ นการปฏิบตั ิภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็ นอย่างดี
2.6 เพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริ หารงานบุคคลให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ที่มี นายก องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล เป็ นประธาน หัวหน้าส่ วนราชการภายในองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นกรรมการ และมี
ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น 1 คนเป็ นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้ อหา
ครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบ้ ริ หาร และสภาพปัญหาขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยาง
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดปราจีนบุรี ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าความรับผิดชอบ ปริ มาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ
3.4 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่ สิบของงบประมาณรายจ่าย
3.5 ให้ขา้ ราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
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4. สภาพปัญหาของพืน้ ทีแ่ ละความต้ องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง3ปี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง มีความครอบคลุม
ครบถ้วน องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยางสามารถดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมี
ประสิ ทธิผล องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปั ญหาในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลว่ามีปัญหาอะไร และความจาเป็ นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป็ นสาคัญ
โดยแบ่งสภาพปัญหาออกเป็ นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความ
ต้องการประชาชนอย่างแท้จริ ง ดังนี้
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนส่ งระหว่างหมู่บา้ นไม่สะดวกและไม่ได้มาตรฐาน
1.2 การโทรคมนาคมไม่สะดวก
1.3 มีการสาธารณูปโภคสาธารณูปการไม่พอเพียงแก่ความต้องการ
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 การประกอบอาชีพ: ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ
2.2 ขาดความรู้และเทคโนโลยี ในการพัฒนาด้านการเกษตร
2.3 เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง
2.4 ปั ญหาคนว่างงาน
2.5 ไม่มีหน่วยงานรองรับสิ นค้าที่ผลิตออกมา
2.6 ราคาสิ นค้าสู งเกินกว่าราคามาตรฐาน
2.7 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
2.8 เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินเป็ นของตนเอง
3. ปัญหาด้านสาธารณสุ ข
3.1 ประชาชนไม่มีความรู ้ดา้ นโภชนาการ
3.2 ปั ญหาขาดแคลนน้ าสะอาดและมีคุณภาพสาหรับบริ โภค
3.3 การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
3.4 ปั ญหาอนามัยแม่และเด็ก
3.5 ปัญหาการให้บริ การสุ ขภาพของเด็ก สตรี ผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุ ไม่ทวั่ ถึง
3.6 การเผยแพร่ ความรู ้และการจัดการด้านสาธารณสุ ขไม่ทวั่ ถึง
3.7 ประชาชนไม่มีความรู ้ดา้ นการบาบัดและรักษาผูป้ ่ วยเบื้องต้น
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4. ปั ญหาด้านแหล่งน้ า
4.1 การขาดแคลนแหล่งน้ าสาหรับอุปโภค – บริ โภคในฤดูแล้ง อันเนื่องมาจากไม่มีพ้นื ที่
สาธารณะในการที่จะจัดทาเป็ นแหล่งน้ าสาธารณะ และปั ญหาการบุกรุ กที่สาธารณะ หนอง
น้ าสาธารณะเดิมที่มีอยูแ่ ต่ด้ งั เดิม และไม่สามารถสื บค้นหาความชัดเจนได้ และขาดแคลน
งบประมาณในการที่จะดาเนิ นการการรังวัดพื้นที่เพื่อจัดทาที่ดินสาธารณะได้
4.2 ขาดแคลนงบประมาณในการบริ หารจัดการ ระบบคลอง และคันส่ งน้ า ระบบประตูน้ า
ในการกักเก็บน้ าในหน้าแล้ง และกันน้ าในฤดูน้ าหลาก ซึ่ งเป็ นปั ญหานามาสู่ ปัญหาน้ าท่วมขัง
และขากแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในบริ เวณพื้นที่ หมู่ที่ 1,4,6,7,8 ตาบลบางยาง
4.3 มีระบบประปาไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ในพื้นที่ที่มีความพร้อมทั้งด้านแหล่งน้ าและ
จานวนผูใ้ ช้น้ าอันเนื่ องมาจาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ
5. ปัญหาด้านการเมืองการบริ หาร
5.1 ประชาชนยังได้รับข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการไม่ทวั่ ถึง ทาให้ไม่รู้หรื อไม่เข้ใจใน
ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวนผูป้ ระสบปั ญหา
5.2 ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องการเมือง การปกครอง การบริ หารงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเท่าที่ควร
5.3 ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่ วมมือ และไม่ค่อยให้ความสาคัญในการมีส่วนร่ วม
6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.1 ปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ จากกระทรวงศึกษาธิ การ ในเรื่ อง
ของภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร ที่ยงั ไม่สามารถดาเนินการถ่ายโอนโรงเรี ยนได้
อันเนื่องมาจากต้องเป็ นไปโดยความสมัครใจ ทาให้การจัดหาบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง เป็ นปัญหาไปด้วย เพราะถ้าสรรหาบุคลากรไว้แต่ไม่มี
การถ่ายโอนก็จะเกิดความไม่คุม้ ค่า คุม้ ประโยชน์
6.2 กระบวนการมีส่วนร่ วมทางศาสนาของประชาชนยังคงเป็ นไปในรู ปแบบดัง่ เดิม
กล่าวคือ จะเกิดกิจการงานต่างๆทางศาสนาตามวาระของเทศกาลวันสาคัญทางศาสนาต่างๆ
การมีส่วนร่ วมมีเฉพาะในกลุ่มผูส้ ู งอายุเท่านั้น ส่ วนประชากรกลุ่มอื่นๆยังขาดการมีส่วน
ร่ วมอยูม่ าก จึงต้องจัดสร้างกระบวนการเพื่อกระตุน้ การมีส่วนร่ วมทางด้านกิจกรรมทาง
ศาสนาให้เกิดขึ้นต่อไป
6.3 ขาดการจัดทาฐานข้อมูลทางด้านประเพณี ทอ้ งถิ่น ขาดความมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านข้อมูลทางด้านภูมิปัญญา และข้อมูลทางด้านวัฒนาธรรม
พื้นบ้าน เพราะประชาชนรอแต่การสนับสนุ น หรื อการดาเนินการจากทางภาครัฐแต่เพียง
อย่างเดียว
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7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
7.1 ประชาชนขาดจิตสานึกในการดูแล บารุ ง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์อนั เนื่องมาจากการเข้าไปบุกรุ กครอบครอง
พื้นที่สาธารณประโยชน์
7.5 ปัญหาขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนระบบการจัดการระบบชลประทาน อันทาให้
เกิดปั ญหาความแห้งแล้ง เกิดภาวะฝนแล้งในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และปั ญหาน้ า
ท่วมในช่วงเดือนสิ งหาคม – เดือนตุลาคม ของทุกปี สื บเนื่องมาจากปั ญหาการถ่ายโอน
ภารกิจในส่ วนของระบบชลประทาน
7.3 ปัญหาสารเคมีตกค้างจากการที่เกษตรกรใช้สารเคมี (ยาปราบศัตรู พืช) ในนาข้าวและ
แพร่ ลงสู่ หว้ ย, หนอง, ลาคลองในฤดูน้ าหลาก
ความต้ องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ต้องการให้มีการสร้าง และปรับปรุ ง ซ่อมแซม ระบบคมนาคมขนส่ งทางบก ให้สามารถ
ใช้งานได้สะดวก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลบายางขาดแคลนระบบโครงข่ายของถนน
มาเป็ นระยะเวลานาน สื บเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ โดยเหตุแห่งความจาเป็ น
ของระบบคมนาคนนี้ก็คือเป็ นเส้นทางเพื่อการขนส่ งสิ นค้าทางการเกษตรไปสู่ ตลาด และ
เป็ นเส้นทางเพื่อไปศึกษาของกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา
1.2 ต้องการให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุ งสะพานเชื่อมเส้นทางระหว่างหมู่บา้ น, ตาบล
1.3 ต้องการระบบบารุ งรักษาสภาพของระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ในคู คลอง ลาราง
สาธารณะ ประเภทการขุดลอกคลอง, สร้าง/ซ่อมแซมฝายทดน้ า, การก่อสร้างประตูระบายน้ า
การวางท่อระบายน้ า
1.4 ให้มีการติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะตามเส้นทางสายหลัก ทุกหมู่บา้ น
2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
2.1 ให้มีส่งเสริ มการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2.2 ฝึ กอบรมให้ความรู้ดา้ นวิชาการ และมีการศึกษาดูงาน
2.3 ให้มีการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ
2.4 ต้องการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อการยกระดับและพัฒนาอาชีพ
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3. ความต้องการด้านสาธารณสุ ข
3.1 ให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
3.2 ฝึ กอบรมให้ความรู้ดา้ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
แก่ประชาชน
3.3 ให้มีเฝ้ าระวัง ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ตลอดจนการบาบัดแก่ผสู ้ มัครใจที่จะ
ลดละเลิกยาเสพติด
3.5 ต้องการให้มีการดูแลสุ ขภาพเด็ก สตรี ผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุ รวมถึงผูด้ อ้ ยโอกาสต่าง ๆ
4. ความต้องการด้านแหล่งน้ า
4.1 จัดหาแหล่งน้ าสาธารณะเพื่อไว้ใช้ให้เพียงพอแก่การอุปโภค - บริ โภคตลอดปี
4.2 ดาเนินการขุดลอกคลอง กาจัดวัชพืช ในแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ
4.3 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บา้ นให้ครอบคลุมและเหมาะสมแก่พ้นื ที่
5. ความต้องการด้านการเมืองการบริ หาร
5.1 สร้างกิจการส่ งเสริ มให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการต่าง ๆ อาทิ
เช่น การจัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บา้ น/ตาบล ทุกหมู่บา้ น หรื อการเข้าไปส่ งเสริ มการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการหมู่บา้ น การประชุมประจาเดือนของหมู่บา้ น เป็ นต้น
5.2 ดาเนินการฝึ กอบรม หรื อจัดหาองค์ความรู ้ต่างๆ เพื่อการส่ งเสริ มให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการในกิจการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล และการ
บริ หารราชการต่างๆตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5.3 ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้ได้มีความรู้ มีคุณธรรม
และ ตระหนักในจรรยาบรรณของข้าราชการ ในการบริ หารงานภาครัฐ
6. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.1 จัดให้มีการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้ผดู้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
6.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปให้มีความรู ้อย่าง
น้อยคือการศึกษาภาคบังคับ
6.3 ส่ งเสริ ม ฟื้ นฟูและสื บสานศิลป วัฒนธรรมและประเพณี พ้นื บ้าน
6.4 ส่ งเสริ มการการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางศาสนา
7. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
7.1 สร้างจิตสานึก และตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
7.2 ป้ องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจากความตั้งใจและไม่ต้ งั ใจของ
ประชาชนในท้องถิ่น
7.4 รณรงค์ ให้ความรู ้เกี่ยวกับการบาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยทิง้
7.6 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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5. ภารกิจ อานาจหน้ าทีข่ ององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง นั้นเป็ นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่ วมคิดร่ วมแก้ไขปั ญหาสร้างร่ วมจัดทาส่ งเสริ มความเข้มของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยาง ให้มีส่วนร่ วมการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลบาง
ยาง จะสมบูรณ์ได้จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่ วมกันแก้ไขปั ญหาและ
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปั ญหากันอย่างจริ งจัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ยังได้เน้นให้คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยน และ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึ กษา ส่ วนด้าน
พัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ต้ งั เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
ส่ วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ ตามอานาจหน้าที่สามารถแบ่งออกเป็ น 7 ด้าน ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) และ พ.ร.บ.กาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจ SWOT ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 67 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(1) จัดให้มีและบารุ งรักษาทางน้ าและทางบก
มาตรา 68 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริ โภค และการเกษตร
(2) การจัดให้มีและการบารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) การจัดให้มีและบารุ งทางระบายน้ า
มาตรา 16 (พรบ.กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ)
(2) การจัดให้มีและบารุ งรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5.2 ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 67 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(3) ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(6) ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ
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มาตรา 68 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(4) ให้มีและบารุ งสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
มาตรา 16 (พรบ.กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ)
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(12) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
(15) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
(19) การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 67 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(4) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา 68 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(8) การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(13) การผังเมือง
มาตรา 16 (พรบ.กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ)
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(28) การควบคุมอาคาร
5.4 ด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 68 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(5) ให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่ งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร
(10) ให้มีตลาดกลางจาหน่ายสิ นค้า
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิ ชย์
มาตรา 16 (พรบ.กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ)
(6) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิ ชย์และการส่ งเสริ มการลงทุน
5.5 ด้านการบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 67 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่ งปฏิกลู
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(7) คุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
มาตรา 17 (พรบ.กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ)
(12) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
มาตรา 67 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(5) ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(8) บารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
มาตรา 16 (พรบ.กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ)
(9) การจัดการศึกษา
มาตรา 17 (พรบ.กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ)
(18) การส่ งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5.7 ด้านการบริ หารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 45
(3) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่ วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุน หรื อช่วยเหลือส่ วนราชการหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา 67 (พรบ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลฯ)
(9) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อ
บุคลากรให้ตามความจาเป็ นและสมควร
มาตรา 16 (พรบ.กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ)
(16) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา 17 (พรบ.กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ)
(3) การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(16) การสร้างและบารุ งรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริ หารส่ วนตาบล สามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ได้เป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนิ นการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นสาคัญ
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีอ่ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจะ
ดาเนินการ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ได้นาภารกิจที่ได้วเิ คราะห์ตามข้อ 5 นามากาหนดภารกิจ
หลัก และภารกิจรอง ที่ตอ้ งดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชี วติ
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริ หาร
6. ด้านการส่ งเสริ มการศึกษา
7. ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. ส่ งเสริ มการดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่น
2. การสนับสนุนและส่ งเสริ มศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่ งเสริ มการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้ างส่ วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ได้รับการปรับขนาดเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาด
กลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ในการประชุ มครั้ง
ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 พร้อมทั้งได้ประกาศกาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ น
ระดับ 7 (นักบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล 7) ให้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการออกเป็ น 4 ส่ วน
ได้แก่ สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ส่ วนการคลัง ส่ วนโยธา ส่ วนการศึกษา ศาสนาฯ และกาหนดกรอบ
อัตรากาลังจานวนทั้งสิ้ น 13 อัตรา แต่เนื่ องจากที่ผา่ นมาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริ มาณงานที่
เพิ่ มมากขึ้ นจานวนมากอันเนื่ องมาจากการถ่ ายโอนภารกิ จต่ างๆ ใน ส่ วนการคลัง และส่ วนโยธา ซึ่ งจานวน
บุคลากรที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอต่อการปฏิ บตั ิภารกิจให้สาเร็ จลุล่วงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ดังนั้น
จึงต้องมีความจาเป็ นต้องขอกาหนดตาแหน่ งขึ้นใหม่เพื่อรองรับปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปั ญหาการ
บริ หารงานภายในส่ วนราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ต่อไป
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8. โครงสร้ างการกาหนดส่ วนราชการ

จากสภาพปัญหาขององค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง และที่ได้วิเคราะห์กาหนดภารกิจ
หลัก ภารกิจรอง องค์การบริ หารส่วนตาบล มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ) และตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พ.ศ.2542 โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการไว้ 4 ส่วนงาน ดังนี้
8.1 โครงสร้ าง
โครงสร้ างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
งานบริหารทัว่ ไป แบ่งเป็ น
- งานธุรการ , สารบรรณ
- งานบริ หารงานบุคคล
- การจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ
- งานการเลือกตั้ง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน แบ่งเป็ น
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทาข้อบัญญัติตาบล
- งานกิจการสภา
- งานติดตามประเมินผล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกฎหมายและคดี แบ่งเป็ น
- งานร้องเรี ยน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานการควบคุมภายใน
- งานนิติกรรม งานคดี
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน แบ่งเป็ น
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผูพ้ ิการผูย้ ากไร้
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิต่าง ๆ
- งานประสานและร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสังคมสงเคราะห์
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งเป็ น
- งานป้ องกันและระงับอัคคีภยั
- งานรักษาความสงบเรี ยบร้อย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้ างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1.สานักปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
งานบริหารทัว่ ไป แบ่งเป็ น
- งานธุรการ , สารบรรณ
- งานบริ หารงานบุคคล
- การจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ
- งานการเลือกตั้ง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน แบ่งเป็ น
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทาข้อบัญญัติตาบล
- งานกิจการสภา
- งานติดตามประเมินผล
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกฎหมายและคดี แบ่งเป็ น
- งานร้องเรี ยน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานการควบคุมภายใน
- งานนิติกรรม งานคดี
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน แบ่งเป็ น
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผูพ้ ิการผูย้ ากไร้
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิต่าง ๆ
- งานประสานและร่ วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งเป็ น
- งานป้ องกันและระงับอัคคีภยั
- งานรักษาความสงบเรี ยบร้อย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

13
8.1 โครงสร้ าง (ต่อ)
โครงสร้ างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
2.ส่ วนการคลัง
งานการเงิน แบ่งเป็ น
- งานการเงิน
- งานรับและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาต่าง ๆ
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบัญชี แบ่งเป็ น
- งานจัดทาบัญชี
- งานจัดทาทะเบียนต่าง ๆ
- งานควบคุมและรายงานงบประมาณ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ แบ่งเป็ น
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่ งรัดรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนทรัพย์ สินและพัสดุ แบ่งเป็ น
- งานจัดทาทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานรับและเบิกจ่ายพัสดุและครุ ภณั ฑ์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่ วนโยธา
3.1 งานก่ อสร้ าง และซ่ อมบารุง
3.2 งานสารวจออกแบบ และประมาณการ
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค

โครงสร้ างตามแผนอัตรากาลังใหม่
2. ส่ วนการคลัง
งานการเงิน แบ่งเป็ น
- งานการเงิน
- งานรับและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาต่าง ๆ
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบัญชี แบ่งเป็ น
- งานจัดทาบัญชี
- งานจัดทาทะเบียนต่าง ๆ
- งานควบคุมและรายงานงบประมาณ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ แบ่งเป็ น
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่ งรัดรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนทรัพย์ สินและพัสดุ แบ่งเป็ น
- งานจัดทาทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานรับและเบิกจ่ายพัสดุและครุ ภณั ฑ์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่ วนโยธา
3.1 งานก่ อสร้ าง และซ่ อมบารุง
3.2 งานสารวจออกแบบ และประมาณการ
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค

หมายเหตุ

14
8.1 โครงสร้ าง (ต่อ)
โครงสร้ างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
4. ส่ วนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่ งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 การศึกษาปฐมวัย

โครงสร้ างตามแผนอัตรากาลังใหม่
4. ส่ วนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

หมายเหตุ

4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่ งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 การศึกษาปฐมวัย

8.2 การวิเคราะห์ การกาหนดตาแหน่ ง

องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลบางยาง ได้วิเคราะห์ การกาหนดตาแหน่ งจากภารกิ จที่ จะ
ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็ นตัวสะท้อนให้เห็นว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด
ในส่ วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริ มาณงาน และเพื่อให้คุม้ ค่า
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง และ เพื่อให้การบริ หารงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยาง เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่ งมา
จัดทาข้อมูลตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
1. นักบริ หารงานองค์การบริ หารส่วนตาบล 7 (ปลัด อบต.) จานวน 1 ตาแหน่ง
สานักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทัว่ ไปขององค์การบริ หารส่วนตาบล และ
ราชการที่มิได้ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของกอง หรื อส่วนราชการใดในองค์การบริ หารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
รวมทั้งกากับและ เร่ งรัดการปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการในองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้เป็ นไปตาม
นโยบายแนวทางและ แผนการปฏิบตั ิราชการขององค์การบริ หารส่วนตาบล มีบุคลากรปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. นักบริ หารงานทัว่ ไป 6
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 / 6 ว
จานวน 1 ตาแหน่ง
3. นักพัฒนาชุมชน 3 – 5 / 6 ว
จานวน 1 ตาแหน่ง
4. เจ้าพนักงานธุรการ 2- 4 / 5
จานวน 1 ตาแหน่ง
ส่ วนการคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทา
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลอง
ประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริ หารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบตั ิงาน ดังนี้
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1. นักบริ หารงานคลัง 6-7
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1- 3 / 4
3. เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ 1- 3 / 4
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 2- 4 / 5
5. ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าหน้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จานวน 1 ตาแหน่ง
จานวน 1 ตาแหน่ง
จานวน 1 ตาแหน่ง
จานวน 1 ตาแหน่ง
จานวน 1 ตาแหน่ง

ส่ วนโยธา
มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบตั ิงานก่อสร้างและซ่อมบารุ ง งาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุ ง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกล การควบคุม การ บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. นักบริ หารงานช่าง 6 - 7
จานวน 1 ตาแหน่ง
2. ช่างโยธา 1- 3 / 4
จานวน 1 ตาแหน่ง
3. ช่างเขียนแบบ 1- 3 / 4
จานวน 1 ตาแหน่ง
4. ช่างสารวจ 1 - 3 / 4
จานวน 1 ตาแหน่ง
ส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลอันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
งานบริ หารจัดการ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก การเตรี ยมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมี
ส่วนร่ วมสนับสนุนส่งเสริ มการจัด การศึกษาแก่สงั กัดต่างๆ การทานุบารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. นักวิชาการศึกษา 3 – 5 / 6ว
จานวน 1 ตาแหน่ง
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กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2555 – 2557
ส่ วนราชการ

กรอบ อัตราตาแหน่ งทีค่ าดว่าจะต้ อง
อัตรา
ใช้ ในช่ วงระยะเวลา 3 ปี
กาลังเดิม
ข้ างหน้ า
2555
2556
2557

เพิม่ /ลด

หมายเหตุ

2555

2556

2557

ปลัด อบต. (นักบริ หารงาน อบต.7)
สานักปลัด อบต.
1.นักบริ หารงานทัว่ ไป 6 - 7
2.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 3 – 5 / 6 ว
3.นักพัฒนาชุมชน 3 – 5 / 6ว
4.จพง.ธุรการ 2 – 4 / 5
ส่ วนการคลัง
1. นักบริ หารงานคลัง 6 –7
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 - 3 / 4
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2- 4 / 5
4. เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ 1 - 3 / 4
5. เจ้าพนักงานพัสดุ 2- 4 / 5
ส่ วนโยธา
1. นักบริ หารงานช่าง 6 - 7
4. ช่างสารวจ 1 - 3 / 4
3. ช่างเขียนแบบ 1- 3 / 4
2. ช่างโยธา 1- 3 / 4
ส่ วนการศึกษา ฯ
1. นักวิชาการศึกษา 3 – 5 / 6ว

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

-

-

กาหนดเพิ่ม
*
*
กาหนดเพิ่ม

1
-

1
+1
+1
+1

1
1
1
1

1
1
1
1

+1
+1
+1

-

-

กาหนดเพิ่ม
กาหนดเพิ่ม
กาหนดเพิ่ม

1

1

1

1

-

-

-

รวม

8

13

13

13

+5

-

-

* หมายเหตุ : กรณี ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ 1-3 / 4 กับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 – 4 /5 นั้น
เป็ นการปรับตาแหน่งจากเดิม เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ 3 เป็ น เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4 ซึ่ ง
ครบกาหนดปรับตาแหน่งใน เดือน กันยายน 2554 นี้

กาหนดเพิม่
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9. ภาระค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอืน่

ที่

1. องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง มีอตั รากาลัง ปัจจุบนั จานวน 6 ตาแหน่ ง 6 อัตรา ดังนี้
ตาแหน่ ง
จานวน เงินเดือน รวม
ขั้นทีเ่ พิม่ ในแต่ ละปี
(คน)
คนละ
2555 2556 2557

นักบริ หารงานช่าง อบต. 6
1
16,920 203,040 102,600 108,060 113,700
นักบริ หารงานคลัง อบต. 6
1
15,050 180,600 94,800 99,420 103,860
จนท.วิเคราะห์ฯ 3 – 5 / 6 ว
1
11,920 143,040 75,180 78,960 82,620
นักพัฒนาชุมชน 3 - 5 / 6 ว
1
8,740 104,880 54,840 57,240 59,700
เจ้าพนักงานธุรการ 2 – 4 / 5
1
8,340 100,080 52,440 54,840 57,240
เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ 1 – 3 / 4
1
8,340 100,080 52,440 54,840 57,240
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
1
8,740 167,040 55,260 58ล200 61,140
2) ปี 2555 มีความต้องการกาหนดตาแหน่ง เพิ่มขึ้น 7 ตาแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้
จานวน เงินเดือน เงินเดือน
เงินเดือนเฉลี่ย
ที่
ตาแหน่ ง
(คน)
ขั้นต่า
ขั้นสู ง
ทีต่ ้ องตั้งไว้
(1)
(2)
(1) + (2) / 2 x 12
1. นักบริ หารงาน อบต. 7
1
16,190
35,220
227,510
2. นักวิชาการศึกษา 3 – 5 / 6 ว
1
7,140
28,880
180,420
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 – 4 / 5
1
5,810
23,340
145,850
4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1–3 / 4
1
4,870
19,100
119,470
5. ช่างโยธา 1 – 3 / 4
1
4,870
19,100
119,470
6. ช่างเขียนแบบ 1 – 3 / 4
1
4,870
19,100
119,470
7. ช่างสารวจ 1 – 3 / 4
1
4,870
19,100
119,470
3) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
ปี งบประมาณ
ประมาณการรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม ม.35ฯ (บาท)
คิดเป็ นร้อยละ
2554
13,027,600
3,777,180
29
2555
14,330,360
4,918,440
34
2556
15,763,396
5,410,284
34
2557
17,339,736
5,951,312
34
หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณราจ่ายประจาปี ให้เป็ นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปี งบประมาณที่ผา่ นมา หรื อปี ถัดไปเพิ่ม 10%

คาอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการบริหารงานบุคคล
(1) คือ เงินเดือนที่จ่ายจริ งตามระดับตาแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตรากาลังที่มีอยูป่ ัจจุบนั
(2) คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตรากาลังเดิมที่เพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นต่า คนละ 1 ขั้นในแต่ละปี )
รวมกับ เงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กบั อัตรากาลังที่จะกาหนดขึ้นใหม่ (เงินเดือนขั้นต่าของ
ระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด หาร 2
คูณ 12)
(3) คิดจาก (1) + (2) ในแต่ละปี
(4) รวมทั้งหมด
(5) คือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ 20 % คิดจาก (3) ในแต่ละปี คูณ 20 หาร 100)
(6) คือ ค่าจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตรากาลัง 4 ปี
(7) คิดจาก (4) + (5) +(6)
(8) คิดจาก (7) หารงบประมาณรายจ่ายประจาปี คูณด้วย 100
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9. ภาระค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอืน่

ที

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
(4)

ชื่อสายงาน

สานักปลัดเทศบาล
นักบริ หารงานทัว่ ไป 7
จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 3 – 5 / 6 ว
นักพัฒนาชุมชน 3 - 5 / 6ว
เจ้าพนักงานธุรการ 2 – 4 / 5
ส่ วนการคลัง
นักบริ หารงานคลัง 6
เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ 1-3/4
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 -4 /5
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 – 3/4
ส่ วนโยธา
นักบริ หารงานช่าง อบต. 6
ช่างโยธา 1
ช่างเขียนแบบ 1
ช่างสารวจ 1
ส่ วนการศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา 3 – 5/6ว
รวม

ระดับ จานวน
ตาแหน่ ง ทั้งหมด

จานวนที่มีอยู่
ปัจจุบัน
จานวน
(คน)

เงินเดือน
(1)

อัตราตาแหน่ งที่คาดว่ า
จะต้ องใช้ ในช่ วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า

ภาระค่าใช้ จ่าย
ที่เพิม่ ขึน้ (2)

อัตรากาลังคน
เพิม่ /ลด

2555 2556 2557 2555 2556

ค่าใช้ จ่ายรวม (3)

หมาย
เหตุ

2557

2555

2556

2557

2555

2556

2557

7
3-5/6ว
3-5/6ว
2–4 / 5

1
1
1
1

1
1
1

143,040
104,880
100,080

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+1
-

-

-

227,510
7,320
4,800
4,800

10,920
7,560
4,800
4,800

11,040
7,320
4,920
4,800

227,510
150,360
109,680
104,880

10,920
150,600
109,680
104,880

11,040
150,360
109,800
104,880

6
3
3
2
1

1
1
1
1
1

1
1
-

180,600
100,080
89,520
72,600

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-1
+1
+1

-

-

9,000
4,800
136,080
4,080
2,640

9,240
48,000
3,840
3,120

8,880
4,800
3,960
3,120

189,600
104,880
136,080
93,600
75,240

189,840
4,800
93,360
75,720

189,480
4,800
93,480
75,720

6
1
1
1

1
1
1
1

1
-

203,040
72,600
72,600
72,600

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+1
+1
+1

-

-

9,240
2,640
2,640
2,640

9,000
3,120
3,120
3,120

9,120
3,120
3,120
3,120

212,280
75,240
75,240
75,240

212,040
75,720
75,720
75,720

212,160
75,720
75,720
75,720

3

1

-

-

1

1

1

+1

-

-

136,080

48,000

48,000

136,080

48,000

48,000

13

6

1,211,640

13

13

13

+7

-

-

554,270

158,640

115,320

1,765,910

1,227,000

1,226,880
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9. ภาระค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอืน่ (ต่ อ)

ที

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ชื่อสายงาน

รวม
ประมาณการประโยชน์ ตอบแทนอืน่ 20 %
ค่าจ้ างพนักงานจ้ าง +สวัสดิการ
รวมเป็ นค่าใช้ จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
คิดร้ อยละ 40 งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี

ระดับ
ตาแหน่ ง

จานวน
ทั้งหมด
13

จานวนที่มีอยู่
ปัจจุบัน

อัตราตาแหน่ งที่คาดว่ า
จะต้ องใช้ ในช่ วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า

ภาระค่าใช้ จ่าย
ที่เพิม่ ขึน้ (2)

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

จานวน เงินเดือน
2555 2556 2557 2555 2556 2557
(คน)
(1)
6
1,211,640 13
13
13
+7
-

ค่าใช้ จ่ายรวม (3)
หมายเหตุ

2555

2556

2557

554,270

158,640

115,320

2555

2556

2557

1,765,910 1,227,000 1,226,880
353,182 245,400 245,376
1,127,682 1,155,283 1,185,044
3,246,774 2,627,683 2,657,300
20
16
17

คาอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่ าใช้ จ่ายด้ านการบริหารงานบุคคล
(1) คือ เงินเดือนที่จ่ายจริ งตามระดับตาแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตรากาลังที่มีอยูป่ ั จจุบนั
(2) คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตรากาลังเดิมที่เพิม่ ขึ้น (ประมาณการขั้นต่า คนละ 1 ขั้นในแต่ละปี )รวมกับ เงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กบั อัตรากาลังที่จะกาหนดขึ้นใหม่ (เงินเดือนขั้นต่าของ ระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด + เงินเดือน
ขั้นสูงของระดับตาแหน่งที่ขอกาหนด หาร 2 คูณ 12)
(3) คิดจาก (1) + (2) ในแต่ละปี
(4) รวมทั้งหมด
(5) คือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ 20 % คิดจาก (3) ในแต่ละปี คูณ 20 หาร 100)
(6) คือ ค่าจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตรากาลัง 4 ปี
(7) คิดจาก (4) + (5) +(6)
(8) คิดจาก (7) หารงบประมาณรายจ่ายประจาปี คูณด้วย 100
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10. แผนภูมโิ ครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต. 7)
หน่ วยตรวจสอบภายใน

สานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทัว่ ไป 6/7)

1.งานบริ หารทัว่ ไป
2.งานนโยบายและแผน
3.งานกฎหมายและคดี
4.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
5.งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่ วนคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6 /7)

1.งานการเงิน
2.งานบัญชี
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ส่ วนโยธา
(นักบริหารงานช่ าง 6/7)

1. งานก่อสร้าง และซ่อมบารุ ง
2. งานสารวจออกแบบ และประมาณการ
3. งานประสานสาธารณูปโภคฯลฯ

ส่ วนการศึกษา ศาสนา ฯ
(นักบริหารงานการศึกษา 6 /7)

1. งานบริ หารการศึกษา
2. งานส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3. การศึกษาปฐมวัย

หมายเหตุ : องค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อการประชุมครั้งที่ 1 / 2554 วันที่ 28 มกราคม 2554
ให้ปรับขนาดขององค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดเล็กเป็ นองค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดกลาง

โครงสร้ างของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
หัวหน้ าสานักงานปลัด อบต.
(นักบริ หารงานทัว่ ไป 6) (-)

งานบริ หารงานทัว่ ไป

งานนโยบายและแผน

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

- นักบริ หารงานทัว่ ไป 6 (-)
- เจ้าพนักงานธุรการ 2–4 /5 (1)
- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1)
- ผช.เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล (1)

- เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน 3 – 5 / 6ว (1)

- นักพัฒนาชุมชน 3 – 5 / 6 (1)

ระดับ
จานวน

7
-

6
1

3 – 5 / 6ว
2

2–4/5
1

1–3/4
-

พนักงานจ้าง
2

โครงสร้ างส่ วนการคลังองค์การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
หัวหน้ าส่ วนการคลัง
(นักบริ หารงานคลัง 6) (1)

งานการเงิน

งานบัญชี

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1–3 / 4 (1)

ระดับ
จานวน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2–4 / 5 (1)

ลูกจ้ างประจา
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1)
6
1

3–5/6ว
-

2–4/5
1

1–3/4
1

งานทะเบียนทรัพย์สิน

- เจ้าพนักงานพัสดุ 2 - 4 /5 (1)

ลูกจ้างประจา
1

โครงสร้ างส่ วนโยธาองค์การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
หัวหน้ าส่ วนโยธา

(นักบริ หารงานช่าง 7) (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- ช่างสารวจ 1- 3 /4 (1)

งานประสานสาธารณูปโภค

- ช่างเขียนแบบ 1 – 3 /4

ระดับ
จานวน

7
1

3–5/6ว
-

2–4/5
-

- ช่างโยธา 1-3 /4 (1)

1–3/4
3

โครงสร้ างการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
หัวน้าส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริ หารการศึกษา

งานส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานการศึกษาปฐมวัยกิจการโรงเรี ยน

นักวิชาการศึกษา 3 – 5 / 6 ว
ระดับ
จานวน

6
-

3–5/6ว
1

2–4/5
-

1–3/4
-
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่ งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่ งในส่ วนราชการ
สานักปลัด อบต.
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

1.

-

ปริ ญญาตรี

เพิ่มผล

ปริ ญญาตรี
(รัฐศาสตร์)
ปริ ญญาตรี

2.

นายชาญชัย

3.

นางสาวมาลัย แพนพันธุ์อว้ น

4.

นางสุพิศ

เพชรแสน

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
00-0101-001
01-0201-001
11-0704-001

(บธบ.การบัญชี)
ปวส.
01-0211-011
(การบัญชี)

กรอบอัตรากาลังใหม่

ตาแหน่ง
นักบริ หารงาน อบต.
(ปลัด อบต.)
จนท.วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักพัฒนาชุมชน

ระดับ
7

เลขที่ตาแหน่ง
00-0101-001

ระดับ
7

11-0704-001

ตาแหน่ง
นักบริ หารงาน อบต.
(ปลัด อบต.)
จนท.วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักพัฒนาชุมชน

5

01-0201-001

3

เจ้าพนักงานธุรการ

3

01-0211-011

เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน

หมายเหตุ

-

ว่าง

5

11,920

3

8,740

3

8,340
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่ งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่ งในส่ วนราชการ
ส่ วนการคลัง
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เลขที่ตาแหน่ง
04-0103-001

ตาแหน่ง
นักบริ หารงานคลัง

ระดับ
6

เลขที่ตาแหน่ง
04-0103-001

ตาแหน่ง
นักบริ หารงานคลัง

ระดับ
6

เงินเดือน

1.

นางพัฒนา

วงษ์เมธา

ปริ ญญาตรี

15,050

2.

นางนงเยาว์

ทวีเลิศ

04-0308-001

เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้

3

04-0308-001

เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้

3

8,340

04-0309-001

จพง.จัดเก็บรายได้

3

01-0309-001

จพง.จัดเก็บรายได้

3

-

3.

-

ปวช.
(พณิ ชยการ)
-

4.

-

ปวช.

04-0305-001

จนท. การเงินและบัญชี

1

04-0305-001

จนท. การเงินและบัญชี

1

6,050

5.

-

ปวช.

04-0313-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

2

04-0313-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

2

7,460

ปวส.

-

จนท.การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจา)

-

-

จนท.การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจา)

-

10,240

6.

นางสาวสุมาลา สังข์ทอง

หมายเหตุ
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่ งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่ งในส่ วนราชการ
ส่ วนโยธา
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
นายเกรี ยงศักดิ์ สุราลัย

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากาลังเดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

ปริ ญญาตรี

เลขที่ตาแหน่ง
05-0104-001

ตาแหน่ง
นักบริ หารงานช่าง

ระดับ
6

เลขที่ตาแหน่ง
05-0104-001

ตาแหน่ง
นักบริ หารงานช่าง

ระดับ
7

เงินเดือน
17,100

2.

-

ปวช.

-

-

-

05-0502-001

ช่างโยธา

1

6,050

3.

-

ปวช

-

-

-

05-0519-001

ช่างเขียนแบบ

1

6,050

4.

-

ปวช

-

-

-

05-0507-001

ช่างสารวจ

1

6,050

หมายเหตุ
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ ตาแหน่ งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่ งในส่ วนราชการ
ส่ วนการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

1.

-

ปริ ญญาตรี

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
08-0805-001

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ
3-5/6ว

เลขที่ตาแหน่ง
08-0805-001

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา

ระดับ
3-5/6ว

เงินเดือน

หมายเหตุ

-

ว่าง
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12. แนวทางการพัฒนาข้ าราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิ่น
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ส่ วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่ วนตาบล กาหนดให้
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ทุกแห่งต้องมีการพัฒนาผูไ้ ด้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบล ก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบตั ิ ราชการ บทบาท และ
หน้าที่ของพนักงานส่ วนตาบล ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และแนวทาง
ปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นพนักงานส่ วนตาบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่ วนตาบลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน
ตามหลักสู ตรที่กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู ้พ้นื ฐานในการปฏิบตั ิราชการ ให้ใช้วธิ ีการฝึ กอบรมในห้อง
อบรม การฝึ กอบรมทางไกล หรื อการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีความประสงค์จะ
พัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็ นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริ หารส่ วนตาบลก็ให้กระทาได้
โดยที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาเห็นว่าหลักสู ตรใดจะมีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่ วน
ตาบลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น
การพัฒนาโดยผูบ้ งั คับบัญชา และการฝึ กภาคสนาม และอาจกระทาได้โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลต้นสังกัด
ร่ วมกับส่ วนราชการอื่นหรื อภาคเอกชนก็ได้
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง จึงได้เล็งเห็นความสาคัญและ
ความจาเป็ นในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็ นที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่ง ตามที่กาหนด
ในส่ วนราชการตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตลอดทั้งความจาเป็ นในด้านความรู ้
ความสามารถทัว่ ไปในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรู ้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้าน
การบริ หาร และค้านคุณธรรมและจริ ยธรรม จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลขึ้น โดย
มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ นพนักงานส่ วนตาบลได้เรี ยนรู ้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบตั ิราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบตั ิตนเป็ น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสู ตรที่ ก.อบต.กาหนด
2. เพื่อใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์
สุ จริ ต ยุติธรรม เสี ยสละ โปร่ งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่พฒั นาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริ ยธรรม อันจะทาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5. เพื่อให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผูอ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชาที่อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรื อโอนมาดารงตาแหน่ง
ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของตน
6. เพื่อพัฒนาคณะผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีความสามารถในการ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักสู ตรการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดและเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาสามารถ กาหนดหลักสู ตรที่ตอ้ งพัฒนาเป็ น 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู ้ทวั่ ไปในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยทัว่ ไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็ นต้น
2. ด้านความรู ้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึ กอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3. ด้านการบริ หาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริ หารงานและการบริ การประชาชน เช่น ใน
เรื่ องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็ นต้น
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริ มบุคลิกภาพที่ดี ส่ งเสริ มให้สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่ น และมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่ อสารและสื่ อความหมาย การ
เสริ มสร้างสุ ขภาพอนามัย เป็ นต้น
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริ ยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
เช่น จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิงานอย่าง
มีความสุ ข
ดังนั้น จึงให้ผบู ้ ริ หาร สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึ กอบรมตามหลักสู ตรการปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการอย่างน้อย 1 หลักสู ตร หรื อหลายหลักสู ตร ตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จะเป็ นหน่วยดาเนินการเอง หรื ออาจดาเนินการร่ วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรื อ
ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานอื่นเป็ นผูด้ าเนิ นการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ดังนี้
1. การปฐมนิ เทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่ วน
ตาบลและพนักงานจ้างผูท้ ี่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
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2. การฝึ กอบรม อาจดาเนิ นการโดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลเอง หรื อสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น หรื อส่ วนราชการอื่น ตามความจาเป็ นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลจะสนับสนุ นงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท แก่ผบู ้ ริ หาร
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
3. การศึกษาดูงาน อาจดาเนินการในหลักสู ตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยูใ่ นความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
4. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการหรื อสัมมนา อาจดาเนิ นการโดยคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
จังหวัดนครสวรรค์ หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การสอนงาน ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กบั ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
6. การให้คาปรึ กษา ให้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึ กษาด้วยวิธี การที่เหมาะสม
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่ วนตาบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้ าราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิ่น
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลักสาหรับข้ าราชการองค์ การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
เพื่ อรั ก ษาประโยชน์ ส่ วนรวม เป็ นกลางทางการเมื อง อานายความสะดวกและให้บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนตาม
หลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1). การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(2). การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
(3). การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4). การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทบั
ซ้อน
(5). การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(6). การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(7). การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(8). การมุ่งผลสาฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
(9). การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10). การสร้างจิตสานึ กให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดีร่วมพัฒนาชุ มชนให้
น่าอยูค่ ู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั
***************

ภาคผนวก

คาสัง่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
ที่ 142 /2554
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
**********************
อาศัย อานาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนัก งานส่ วนตาบลจังหวัด ปราจี น บุ รี เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ข้อ 15 และข้อ 16 องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางยาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ดังนี้
1. นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
เป็ นประธานคณะทางาน
2. หัวหน้าส่ วนโยธา (รก.ปลัด อบต.บางยาง)
เป็ นคณะทางาน
3. หัวหน้าส่ วนการคลังองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
เป็ นคณะทางาน
4. เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
เป็ นเลขานุการคณะทางาน
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง
โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริ มาณงานของส่ วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ตอ้ งจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล โดยกาหนดเป็ นแผนอัตรากาลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในระยะเวลา 3 ปี และแผน
อัตรากาลังดังกล่าว อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
1. บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้าที่ และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
2. บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนทั้งหมดขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบตั ิงาน ตามภารกิจที่
อยูใ่ นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และกาลังคนที่ขาดอยู่
แล้ว ต้องการเพิ่มขึ้นอัตราความต้องการกาลังคนเพิ่มขึ้นเนื่ องจากการขยายงาน หรื อได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
อัตราการสู ญเสี ยกาลังคนในแต่ละปี

-24. บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน เป็ นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้กาลังคนที่มี
อยูใ่ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยสารวจและประเมินความรู ้ความสามารถของ
กาลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรื อฝึ กอบรมกาลังคนที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น และใช้กาลังคนที่มีอยูใ่ ห้
เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของแต่ละคน
5. การจัดโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่ วน
ราชการ การแบ่งงานภายในส่ วนราชการ การกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์
เบื้องต้น ดังนี้
(ก) กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้เป็ นไปตาม
ประกาศ กาหนดส่ วนราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
(ข) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลและระดับตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลประจาใน
ส่ วนราชการต่าง ๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณากาหนดตาแหน่งเป็ นตาแหน่งใด
สายงานใด ระดับใดและมีจานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามแผนอัตรากาลังพนักงานส่ วนตาบลที่องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลจัดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว
(ค) ตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลที่กาหนดในส่ วนราชการตาม (ข) ต้องเป็ นตาแหน่งสายงานที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต) ได้จดั ทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้แล้ว สาหรับตาแหน่ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรื อระดับ 3 ทุกตาแหน่งสายงาน ให้กาหนดตาแหน่งเป็ น
ตาแหน่งระดับควบ เป็ นระดับ 1 - 3 ระดับ 2- 4 หรื อระดับ 3- 5 แล้วแต่กรณี
(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง ให้กาหนดเป็ นแผน
อัตรากาลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลทั้งหมดและการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เป็ นรอบปี ที่หนึ่ง ปี ที่สอง และปี ที่สาม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(นายโกสน สุ ริศรี )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางยาง

