แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพ ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้
ในการก าหนดต าแหน่ ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการกลางข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ก.กลาง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.กลาง) กาหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็ นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบจ. , เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น กรอบในการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล หรือ
อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทา
กรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๓ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระตับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ยกเลิกความใน หมวด ๒ โครงสร้าง ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ของประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่ วนราชการและระดับตาแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

- ๒ ๑.๔ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสม
และให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องะถิ่นเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กาหนดให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากาหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนั ก งานจ้ า ง พร้ อ มทั้ ง ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๕ จากหลั กการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว จึงได้ จัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีโครงสร้าง
การแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีการ
กาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๒.๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวางแผนอัตรากาลัง การจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

- ๓ -

๓. กรอบแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล ๑ คน เป็นเลขานุการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของตาบลหนองบัว เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น การพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรง
ตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในอยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ดาเนินการแล้ว อาจทาให้
การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตาบลหนองบัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของงกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะคานึงถึง
๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาจึงถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วน
ราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- ๔ ๓.๔ วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work pr๐cess) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า
อย่างไรก็ดใี นภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของ
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูล
ที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับ
ภารกิจ ของหน่ว ยงานหรื อไม่ เพราะในบางครั้ งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
๓.๕ วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ ย
อัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด
๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน
๓ ประเด็นดังนี้
๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้า งที่มาก
เกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
๓.๖.๒ เรื่ องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่ วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น

- ๕ ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ
อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๗ การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ยบกั บกรอบอั ต ราก าลั ง ขององค์ก รอื่น ๆ กระบวนการนี้ เ ป็ น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบ
อัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ตาบล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรใน
ลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒ นาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวนกรอบอัตรากาลัง
เป็ นส าคั ญ แต่ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อให้ ส่ วนราชการมี แนวทางในการพิ จารณาก าหนดกรอบอั ตราก าลั งที่ เป็ นระบบมากขึ้ น
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม (Right Jons) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวน
ต าแหน่ ง ตั วอย่ างเช่ น การวิ เคราะห์ ต้ นทุ นค่ าใช้ จ่ ายแล้ วพบว่ าการก าหนดกรอบต าแหน่ งในประเภททั่ วไปอาจมี ความ
เหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณา
ที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็
กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าว
ได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตาม
ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น
- การใช้ข้ อมูลที่หลากหลายจะทาให้ เกิดการยอมรั บได้ มากกว่ าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ ย
อัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผลการจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไป
วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วน
ราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

- ๖ ขั้นตอนสาหรับการวางแผนอัตรากาลัง มีดังนี้
๑. ทบทวนกระบวนการทางานและขั้นตอนการทางานและขั้นตอนการทางาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
๒. ทาการสารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องทาเพิ่มหรือไม่
จาเป็นต้องทาหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยทาได้
๓. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนอัตรากาลังประจาปี เช่น จานวนบุคลากรปัจจุบัน
งบประมาณที่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
๔. นางบประมาณที่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรมาคานวณอัตรากาลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร
และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
๕. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพ
การทางาน พนักงานต่ออุปกรณ์
๖. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่เหมาะสามสอดคล้ องกับงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร
๗. จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีของหน่วยงานต่าง ๆ
๘. ควบคุมอัตรากาลังคนตามแผนอัตรากาลังประจาปี
๙. ดาเนินการปรับปรุงอัตรากาลัง ลด – เพิ่ม จานวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจาก
หน่วยงานที่มีอัตรากาลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากาลังขาด
๑๐. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากาลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด

๔. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต าบลหนองบั ว ได้ รั บ การยกฐานะเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓
ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ ๑๐ หมู่บ้าน มีจานวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๗๑๕ หลังคาเรือน
จานวนประชากรทั้งหมด ๖,๑๗๓ คน แยกเป็นชาย ๒,๙๙๙ คน เป็นหญิง ๓,๑๗๔ คน มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ ๒๙.๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๒๑๖ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของตาบลหนองบัว มี
ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สลับดอน น้าท่วมถึง ติดลาน้าพอง และลาน้าชี ดินเป็นดินเหนียว เหมาะสาหรับการทานา
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทาเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก

- ๗ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
การวิเคราะห์ศักยภาพตามกรอบการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่ วน
ตาบลหนองบั วเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒ นาในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้ว ยเทคนิค
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
๑. จุดแข็ง (S:Strength)
- พื้นที่ตาบลหนองบัวมีแม่น้าไหลผ่านสองสายคือ แม่น้าชีและแม่น้าพอง และอยู่ในพื้นที่เขต
ชลประทานเป็นส่วนใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดปี ปลูกพืชสวนครัวส่งขายตลอดทั้งปี และมีการเลี้ยง
ปลากระชัง
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มีกองทุนสวัสดิการชุมชน
- มีเส้นทางคมนาคมติดต่อได้หลายจังหวัด เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. จุดอ่อน (W:Weakness)
- ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเท่าที่ควร
- องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวยังขาดพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลเฉพาะด้านและ
ตาแหน่งในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
- ขาดระบบการจัดการขยะที่มีคุณภาพ
- การทาการเกษตร ทานา ทาสวน ทาไร่ เกษตรกรใช้สารเคมีมาก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขตลอดเวลาทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน/ขาด
ความชัดเจนในระเบียบ
๓. โอกาส ( O:Opportunity)
- มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อได้หลายจังหวัดสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตได้
- พืชผักที่ปลูกมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงพื้นที่ไม่ต้องเสียเวลานาส่งตลาดเอง
- นโยบายของรัฐที่เปิดโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้น
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การคมนาคม การท่องเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลหนองบัว

- ๘ ๔. อุปสรรค ( T:Threat)
- สภาวะทางการเมืองที่ไม่ปกติทาให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่องจึงทาให้เศรษฐกิจไม่ดีผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่า
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ตกต่าทาให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบประกอบกับประเทศมีการ
เปลี่ยนรัฐบาลบ่อยทาให้นโยบายการบริหารด้านต่างๆขาดความต่อเนื่อง
- สภาพของดินฟูาอากาศไม่เอื้ออานวยส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร
- การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น
- การถูกเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์ พ่อค้าคนกลาง เนื่องจากประชาชนขาดการรวมตัวกัน
ทาให้ขาดอานาจในการเจรจาต่อรอง
- การถ่ายโอนภารกิจทาให้มีงาน/หน้าที่เพิ่มขึ้น แต่บุคลากรรองรับในการปฏิบัติงานมีน้อยไม่
เพียงพอ
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
๑. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนบ่อยขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
๒. สภาพของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางปีแล้งจัด บางปีน้าท่วม ทาให้ผลผลิตภาค
การเกษตรได้รับผลกระทบ
๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขตลอดเวลาทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน/ขาด
ความชัดเจนในระเบียบ
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม มีความครบถ้วน สามารถดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว จึงได้ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ว่ามีปัญหาและความจาเป็น
พื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
๔.๑ สภาพปัญหาในพื้นที่
๑) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
 ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ
 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ

- ๙ ๒) ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
 ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ
 ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ
 ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร
๓) ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย
 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย
 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
 ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
๔) ปัญหาน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
 การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง
 ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ
๕) ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร
 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
๖) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
 ปัญหาน้าเสียจากการเลี้ยงปลากระชัง
 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
 ปัญหาฝุุนละอองในอากาศมาก เนื่องจากการทาโรงอิฐ
๗) ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
๔.๒ ความต้องการของประชาชน
๑) ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ขุดลอกคลอง, ก่อสร้างถนน คสล., วางท่อระบายน้า
 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง

- ๑๐ ๒) ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน
 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓) ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก
 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
 ให้มีการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การกาจัดยุงลายและรณรงค์
โรคพิษสุนัขบ้า
 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี คนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
๔) ความต้องการด้านน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้า และกาจัดวัชพืช
 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๕) ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน
 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖) ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้าเสียลงคลอง
 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืช
๗) ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี , กลุ่มอาสา
อื่น ๆ
 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

- ๑๑ -

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
บัวจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อน
วัย เรี ย น และพัฒ นาเยาวชนให้ พร้ อมที่จ ะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงโดยส่วนรวม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวได้ดาเนินการจัดทาประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ มีการใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุมชนแผนพัฒนาตาบล ตามนโยบายของรัฐบาลผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“เมืองเกษตรอินทรีย์
การศึกษาก้าวไกล

คุณภาพชีวิตประชาชนดีถ้วนหน้า
บริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการแก่
ประชาชน และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
๑.๒ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานให้ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- ๑๒ ๑.๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกที่ดีต่อ
การให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้า
ร่องระบายน้า
๒.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และสร้าง
ระบบน้าเพื่อการเกษตร
๒.๓ พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาเพื่อการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน
๓.๒ ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน
๔.๒ การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี
๔.๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและดาเนินการปูองกันและควบคุมโรคในชุมชน
๕.๒ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการนากลับมาใช้ใหม่
๕.๓ การปูองกัน ดูแลรักษา บาบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๖.๒ การเฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ๑๓ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๗.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
การวิเคราะห์ ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสั ย
จังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
รวบรวมกฎหมายอื่นของ โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))
(๒) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒))
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘(๓))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))
(๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓))
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔))
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล(มาตรา ๑๖(๑๙))
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา ๖๘(๘))
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))

- ๑๔ -

๔.

๕.

๖.

๗.

(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา ๑๖(๑๗))
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๘))
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕))
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา ๖๘(๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘))
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓))
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗(๓))

- ๑๕ (๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(มาตรา ๑๗(๑๖))
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุ มชน แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง
ภารกิจหลัก
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น
(๒) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้าประปา เป็นต้น
(๓) การรักษาความสะอาดถนน ทางน้า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
(๔) การปูองกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
(๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๘) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
(๙) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(๑๐) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(๑๑) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๑๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๓) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจรอง
(๑) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(๒) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑๖ (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๔) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๕) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น
(๖) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
(๗) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
(๘) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(๙) การสาธารณสุข การอนมัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๑๐) การจัดการ การบารุง และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ปรับเป็นขนาดกลาง และ
ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๘ ส่วน ได้แก่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล , กองคลัง ,
กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , กองสวัสดิการสังคม , หน่วย
ตรวจสอบภายใน และกองส่งเสริมการเกษตร โดยมีอัตรากาลังทั้งสิ้น ๔๓ อัตรา แยกเป็นพนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑๕ อัตรา , พนักงานครู จานวน ๕ อัตรา และพนักงานจ้าง จานวน ๒๓ อัตรา จากการวิเคราะห์
ภารกิจ อานาจหน้าที่ โครงสร้างส่วนราชการ ต้นทุนค่าใช้จ่ายกาลังคน กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ผลงานตามพันธกิจ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน การเปรียบเทียบอัตรากาลังกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น นามาสรุปปัญหาและแนวทางการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง ดังนี้
สภาพปัญหา
๑. มีอัตรากาลั งคนที่ไม่ส อดคล้ องกับ ภารกิจ ปริมาณ
งาน ความรั บ ผิ ด ชอบ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จนกลาย
เป็นภาวะ “งานล้นคน” ในภารกิจงานต่าง ๆ ดังนี้
- งานตรวจสอบภายใน
- งานนิติกร
- งานโยธา
- งานพัสดุ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
ควรพิจารณาวางแผนการกาหนดกรอบอัตรากาลังให้ มี
ความสอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงาน ความรับผิดชอบ
ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสายงานที่มีภารกิจงานที่มีความ
จาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ เฉพาะทาง
หรือวิชาชีพ

- ๑๗ วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้ อ มภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ต่ อ การท างานขององค์ ก ร
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่ งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยังมี
ประสิ ท ธิ ภ าพอยู่ มี จุ ด อ่ อ นที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ ง อย่ า งไร ซึ่ ง การวิ เ คราะห์ ส ภาวะแวดล้ อ ม SWOT Analysis
มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา ๒ ส่วน ดังนี้
๑. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
๑.๑ S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่ วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
๑.๒ W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุ ดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรื อ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
๒. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
๒.๑ O มาจาก Opportunities
หมายถึ ง โอกาส เป็ น ผลจากการที่ ส ภาพแวดล้ อ ม ภายนอกขององค์ ก รเอื้ อ
ประโยชน์ หรือส่ งเสริมการ ดาเนิ นงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
๒.๒ T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิ ดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

- ๑๘ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
๑. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – ๔๐ ปี เป็นวัยทางาน
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียด
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
๕. ส่วนมากเป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่ องตัว
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
โอกาส O
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
๒. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัว ผู้บ ริ ห ารและการ
ทางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อน W
๑. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
๒. ท างานในลั ก ษณะเชื่ อ ความคิ ด ส่ ว นตั ว มากกว่ า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
๓. มีภาระหนี้สิน

ข้อจากัด T
๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
๒. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน
๓. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
๔. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
๒. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
๓. ชุ ม ชนยั ง มี ค วามคาดหวั ง ในตั ว ผู้ บ ริ ห ารและ
การทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
๔. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
๕. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
๖. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน W
๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
๒. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี

- ๑๙ -

โอกาส O
๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
๓. บุ คลากรมีถิ่น ที่อยู่กระจายทั่ว เขต อบต. ทาให้ รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพิ่มขึ้น
๕. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์

ข้อจากัด T
๑ . มี ร ะ บ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม พ ร ร ค พ ว ก จ า ก
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อ ญ า ติ ใ น ชุ ม ช น ก า ร
ด าเนิ น การทางวิ นั ย เป็ น ไปได้ ย ากมั ก กระทบญาติ
พี่น้อง
๒. ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญบางสายงาน
คว า มรู้ ที่ มี จ ากั ด ท าใ ห้ ต้ องเ พิ่ ม พู นค ว าม รู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุ มภารกิจ ของ
อบต.
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ

- ๒๐ -

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้าง
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่จะดาเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนตาบลได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และใน
ระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้นอาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ใน
งาน หรือกาหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไปนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑. สานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๓ งานโยบายและแผน
๑.๔ งานกฎหมายและคดี
๑.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๔.๓ งานรักษาความสะอาด
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ งานบริหารการศึกษา
๕.๒ งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
๑. สานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๓ งานโยบายและแผน
๑.๔ งานกฎหมายและคดี
๑.๕ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๔.๓ งานรักษาความสะอาด
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ งานบริหารการศึกษา
๕.๒ งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

- ๒๑ ๖. กองสวัสดิการสังคม
๖.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๖.๒ งานสังคมสงเคราะห์
๖.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน
๗.๑ งานตรวจสอบภายใน
๘. กองส่งเสริมการเกษตร
๘.๑ งานส่งเสริมการเกษตร
๘.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว์

๖. กองสวัสดิการสังคม
๖.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๖.๒ งานสังคมสงเคราะห์
๖.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน
๗.๑ งานตรวจสอบภายใน
๘. กองส่งเสริมการเกษตร
๘.๑ งานส่งเสริมการเกษตร
๘.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว์

๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้
ทราบลักษณะโครงสร้างของกาลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกาลังคน
และเป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของข้อมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
๒. ข้อมู ล เกี่ ย วกั บความเคลื่ อนไหวของกาลั งคน เช่น การบรรจุ การเลื่ อน/ปรั บ
ตาแหน่ง การโอน การลาออก ฯ
๓. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์การใช้กาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กาลังคนได้เหมาะสมหรือไม่
ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดจานวนคนให้เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์กร
แนวคิดการวิเคราะห์การใช้กาลังคน ๑๐ ประการ
๑. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
๒. มีนโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
๓. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดความเพิ่มงานใดควรลด
๔. ศึกษาดูว่ามีผู้ดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้
ใครดาเนินการแทน

- ๒๒ ๕. สารวจการใช้ลูกจ้างว่าทางานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่
๖. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว
หรือไม่
๗. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
๘. ควรจั ด ฝึ กอบรมเจ้ า หน้ า ที่ใ นเรื่ องใดเพื่อ มี ความสามารถ/ทั ก ษะเหมาะกั บงาน
ปัจจุบันและงานอนาคต
๙. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
๑๐. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ ๓ การคานวณจานวนกาลังคนที่ต้องการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
๑. การค านวณจากปริ ม าณงานและมาตรฐานการท างาน วิ ธี นี้ มี สิ่ ง ส าคั ญ ต้ อ งทราบ
๒ ประการ คือ
๑.๑ ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของ
หน่วยงานและมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม / ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่
ผ่านมาแล้ วน ามาคาดคะเนปริ มาณงานในอนาคต สิ่ งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใช้คานวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
๑.๒ มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใช้การทางานแต่
ละชิ้น การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
๑ ปี จะมี
๕๒ สัปดาห์
๑ สัปดาห์ จะทางาน
๕
วัน
๑ ปี จะมีวันทางาน
๒๖๐ วัน
วันหยุดราชการประจาปี
๑๓ วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักร้อน)
๑๐ วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย
๗
วัน
รวมวันหยุดใน ๑ ปี
๓๐ วัน
* วันทางานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ ปี
๒๓๐ วัน
เวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ วัน
๖
ชั่วโมง
(๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. – เวลาพักกลางวัน ๑ ชม. – เวลาพักส่วนตัว ๑ ชม.)
** เวลาทางานของข้าราชการใน ๑ ปี (๒๓๐ x ๖)
๑,๓๘๐ ชั่วโมง
หรือ
(๑,๓๘๐ x ๖๐)
๘๒,๘๐๐ นาที

- ๒๓ ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทางานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด (๑ ปี) x เวลามาตรฐานต่อ ๑ ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
๒. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน
หรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละละปีรวมทั้งจานวนคนที่ทางานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวทางาสาหรับ
การกาหนดจานวนตาแหน่ง หรือจานวนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนามา
คานวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ต้องการสาหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
๒.๑ ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
๒.๒ งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ
คานวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคานวณที่ซับซ้อนกว่านี้
จากแนวทางการวิเคราะห์ การกาหนดตาแหน่งดังกล่ าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
จึงได้วิเคราะห์ปริมาณงานในปีปัจจุบัน เพื่อกาหนดตาแหน่งใน ๓ ปีข้างหน้า โดยวิเคราะห์ปริมาณงาน ดังนี้
การวิเคราะห์ปริมาณงานในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.

สานักงานปลัด
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานเลือกตั้ง
- งานข้อมูลข่าวสาร
- งานรัฐพิธี
- งานจัดเตรียมดูแลรับผิดชอบการเลี้ยง
รับรองต่าง ๆ

ปริมาณ
งานทั้งปี
(เรื่อง)

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๑,๖๐๐
๑๐
๒๐๐
๑๐
๒๐

๑๕
๒๔๐
๓๖๐
๓๖๐
๑๘๐

๒๔,๐๐๐
๒,๔๐๐
๗๒,๐๐๐
๓,๖๐๐
๓,๖๐๐

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

๐.๒๙
๐.๐๓
๐.๘๗
๐.๐๔
๐.๐๔

- ๒๔ -

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และ
เลื่อนระดับ
- งานสอบคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัติ
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
- งานขออนุมัตปิ รับปรุงตาแหน่งและ
อัตรากาลัง
- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
- งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
- งานระบบสารสนเทศ สปสช.
(เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
- ระบบบุคลากรแห่งชาติ
๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานรวบรวมวิเคราะห์และให้ข้อมูล
สถิติที่จาเป็นต้องมาใช้ในการวางแผน
ทุกระดับ
- งานจัดทาและเรียบเรียงยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนา
- งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประเมินผล อปท. E – Plan
๑.๔ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานปูองกันและระงับสาธารณภัย
- งานอานวยความสะดวกในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ปริมาณ
งานทั้งปี
(เรื่อง)

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๒
๕

๔,๒๐๐
๒๑,๖๐๐

๘,๔๐๐
๒๕๙,๒๐๐

๐.๑๐
๓.๑๓

๑

๒๑,๖๐๐

๒๑,๖๐๐

๐.๒๖

๒๐
๔๔
๒

๗๒๐
๗๒๐
๒๑,๖๐๐

๑๔,๔๐๐
๓๑,๖๘๐
๔๓,๒๐๐

๐.๑๗
๐.๓๘
๐.๕๒

๕

๓๖๐

๑,๘๐๐

๐.๐๒

๕

๓,๖๐๐

๑๘,๐๐๐

๐.๒๒

๒๐

๗๒๐

๑๔,๔๐๐

๐.๑๗

๔๔

๗๒๐

๓๑,๖๘๐

๐.๓๘

๑

๘๒,๘๐๐

๘๒,๘๐๐

๑.๐๐

๒

๒๑,๖๐๐

๔๓,๒๐๐

๐.๕๒

๑

๕,๔๐๐

๕,๔๐๐

๐.๐๗

๑๕
๑๐

๑,๘๐๐
๑,๐๘๐

๒๗,๐๐๐
๑๐,๘๐๐

๐.๓๓
๐.๑๓

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

- ๒๕ -

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- งานจัดทาแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๕ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
๑.๖ งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- รายงานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน

ปริมาณ
งานทัง้ ปี
(เรื่อง)
๒

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๗๒๐

๑,๔๔๐

๐.๐๒

๒

๑,๐๘๐

๒,๑๖๐

๐.๐๓

๒๐

๔,๘๐๐

๙๖,๐๐๐

๑.๑๖

๕
๑๐
๑๐

๗๒๐
๗๒๐
๓๖๐

๓,๖๐๐
๗,๒๐๐
๓,๖๐๐

๐.๐๔
๐.๐๙
๐.๐๔

รวม

ที่
๒

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กองคลัง
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
- งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานจัดทาแผนจัดหาพัสดุประจาปี
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

๑๐.๐๕
ปริมาณ
งานทัง้ ปี
(เรื่อง)

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๔๐
๑,๒๐๐
๑๒
๑๒
๑๒

๓๖๐
๑๘๐
๙๖๐
๔๘๐
๔๘๐

๑๔,๔๐๐
๒๑๖,๐๐๐
๑๑,๕๒๐
๕,๗๖๐
๕,๗๖๐

๐.๑๗
๒.๖๑
๐.๑๔
๐.๐๗
๐.๐๗

๔๐
๑๒๐

๒,๔๐๐
๓๖๐

๙๖,๐๐๐
๔๓,๒๐๐

๐.๘๖
๐.๕๒

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

- ๒๖ ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าเช่า
- งานควบคุมกิจการค้า และค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานทะเบียนพาณิชย์
รวม

ที่
๓

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานไฟฟูาสาธารณะ
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
รวม

ปริมาณ
งานทั้งปี
(เรื่อง)

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๙๐

๓๐

๒,๗๐๐

๐.๐๓

๕๐
๑๕
๑๐

๒,๔๐๐
๒,๔๐๐
๔๘๐

๑๒๐,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๔,๘๐๐

๑.๔๕
๐.๔๓
๐.๐๖
๖.๔๑

ปริมาณ
งานทั้งปี
(เรื่อง)

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๓๐
๓๐
๔๐

๒๑,๖๐๐
๑,๔๔๐
๑๒๐

๖๔๘,๐๐๐
๔๓,๒๐๐
๔,๘๐๐

๗.๘๓
๐.๕๒
๐.๐๖

๓๐
๔๐
๑๐
๑๐
๕

๑,๔๔๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๑,๔๔๐

๔๓,๒๐๐
๑๔,๔๐๐
๓,๖๐๐
๓,๖๐๐
๗,๒๐๐

๐.๕๒
๐.๑๗
๐.๐๔
๐.๐๔
๐.๐๙
๙.๒๗

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

- ๒๗ -

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ งานธุรการ
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานดาเนินการเกี่ยวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
๔.๓ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานบริการรับ-ส่ง ช่วยเหลือผู้ปุวย
ผู้บาดเจ็บ
- งานบันทึกและรายงการออก
ปฏิบัติงาน
- งานสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงาน
ปัญหาอุปสรรค
๔.๔ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยชุมชน
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสีย
รวม

ปริมาณ
งานทั้งปี
(เรื่อง)

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๔๐

๓๖๐

๑๔,๔๐๐

๐.๑๗

๑๐

๗๒๐

๗,๒๐๐

๐.๐๙

๓๖๐

๑๘๐

๖๔,๘๐๐

๑.๒๘

๓๖๐

๓๐

๑๐,๘๐๐

๐.๑๓

๓๖๐

๒,๔๐๐

๘๖๔,๐๐๐

๑๐.๔๓

๕
๕
๒๐

๒,๔๐๐
๒,๔๐๐
๔๘๐

๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๙,๖๐๐

๐.๑๔
๐.๑๔
๐.๑๒
๑๒.๕๐

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

- ๒๘ -

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ งานธุรการ
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานรวบรวมและจัดทาแผนของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๒ งานบริหารการศึกษา
- งานควบคุมดูแลรับผิดชอบใน
การปฐมวัย
- งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๕.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
๕.๔ งานกีฬาและสันทนาการ
- การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬา
ชุมชนตาบล
รวม

ปริมาณ
งานทั้งปี
(เรื่อง)

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๓๐

๑๒๐

๓,๖๐๐

๐.๐๔

๓

๒,๔๐๐

๗,๒๐๐

๐.๐๙

๑๐

๙๖๐

๙,๖๐๐

๐.๑๒

๑๐
๒๕๐

๔๘๐
๙๐

๔,๘๐๐
๒๒,๕๐๐

๐.๐๖
๐.๒๗

๓

๑,๔๔๐

๔,๓๒๐

๐.๐๕

๑

๑,๔๔๐

๕,๔๐๐

๐.๐๒

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

๐.๖๕

- ๒๙ -

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๖

กองสวัสดิการสังคม
๖.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ
- งานจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.)
๖.๒ งานสังคมสงเคราะห์
- งานด้านสังคมสงเคราะห์ผู้ชรา ผู้ยากไร้
ผู้ขาดแคลน ผู้พิการไร้ที่พึ่งและทุพลภาพ
- งานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์
๖.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การฝึกอาชีพและพัฒนาสตรี
เด็กเยาวชน
รวม

๗

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

ปริมาณ
งานทั้งปี
(เรื่อง)

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๓
๑๕

๙๖๐
๙๖๐

๒,๘๘๐
๑๔,๔๐๐

๐.๐๓
๐.๑๗

๑

๗,๒๐๐

๗,๒๐๐

๐.๐๙

๑๐

๒,๔๐๐

๒๔,๐๐๐

๐.๒๙

๑๒

๒,๔๐๐

๒๘,๘๐๐

๐.๓๕

๕

๔๘๐

๒,๔๐๐

๐.๐๓

๐.๙๖

๑๕
รวม

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

๒,๔๐๐

๓๖,๐๐๐

๐.๔๓
๐.๔๓

- ๓๐ -

ที่
๘

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กองส่งเสริมการเกษตร
๘.๑ งานส่งเสริมการเกษตร
- งานเกี่ยวกับให้คาแนะนา
ด้านการเกษตร
๘.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ปริมาณ
งานทั้งปี
(เรื่อง)

นาที/ครั้ง

เวลา
ทั้งหมด/ปี

๑๐

๑๘๐

๑,๘๐๐

๐.๐๒

๓

๒,๔๐๐

๗,๒๐๐

๐.๐๙
๐.๑๑

จานวนคน หมาย
ที่ต้องการ เหตุ

รวม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ได้วิเคราะห์ ภารกิจและปริมาณงาน ได้วิเคราะห์การกาหนด
ตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นภาระ
สะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานที่ขอปรับปรุงกรอบมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งประเภทใด สายงาน
ใด จานวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น จึงเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อ การใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว เป็นไป
อย่ างมีป ระสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล โดยน าผลการวิเคราะห์ ตาแหน่งมากรอกข้อมูล ลงในแผนอัตรากาลั ง ๓ ปี
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ดังนี้

ส่วนราชการ
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

กรอบ
กรอบอัตรากาลังใหม่
อัตรา
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
กาลังเดิม
๑
๑
๑
๑
๑

๑

๑

๑

เพิ่ม/ลด
๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

- ๓๑ สานักงานปลัด (๐๑)
พนักงานส่วนตาบล
๓. หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๔. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๖. จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.
๗. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๘. นิติกร ปก./ชก.

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑
-

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

๙. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
๑๐. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป

๑
๒

๑
๒

๑
๒

๑
๒

-

-

-

๑๑. ภารโรง
๑๒. พนักงานขับรถยนต์
๑๓. พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถน้า)
กองคลัง (๐๔)
พนักงานส่วนตาบล

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

๑๔. ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
๑๕. นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
๑๖. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑๗. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

ว่างเดิม
(ประกาศ
รับโอน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ว่างเดิม
(ร้องขอให้
กสถ.สอบ)

- ๓๒ กองช่าง (๐๕)
พนักงานส่วนตาบล
๑๙. ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
๒๐. นายช่างโยธา ปง./ชง.

๑

๑

๑

๑

-

-

-

-

๑

๑

๑

-

-

-

๒๑. นายช่างเขียนแบบชานาญงาน

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๒๒. ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๒๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๒๕. จพง.สาธารณสุข ปง./ชง.

-

๑

๑

๑

-

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๒๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๔

๔

๔

๔

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๕

๕

๕

๕

-

-

-

๖

๖

๖

๖

-

-

-

ว่างเดิม
(ร้องขอให้
กสถ.สอบ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป
๒๔. คนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)
พนักงานส่วนตาบล

พนักงานจ้างทั่วไป
๒๗. คนงานประจารถขยะ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘)
พนักงานส่วนตาบล
๒๘. ผอ.กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น)
๒๙. ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๓๐. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ว่างเดิม
(ร้องขอให้
กสถ.สอบ)

- ๓๓ กองสวัสดิการสังคม (๑๑)
พนักงานส่วนตาบล
๓๑. นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๓๒. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)
พนักงานส่วนตาบล
๓๓. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
กองส่งเสริมการเกษตร (๑๔)
พนักงานส่วนตาบล
๓๔. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๓๕. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
รวม

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

-

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๔๓

๑
๔๘

๑
๔๘

๑
๔๘

-

-

-

ว่างเดิม
(ประกาศ
รับโอน)

ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่ายและประโยชน์ตอบแทนอื่น

๑๐. แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ประเภทสามัญ
ปลัด อบต. (๐๐)
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)

รองปลัด อบต. (๐๐)
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

สานักงานปลัด อบต. (๐๑)

กองคลัง (๐๔)

กองช่าง (๐๕)

หัวหน้าสานักปลัด อบต.

ผู้อานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
- งานทะเบียนและทรัพย์สิน

- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

กองสวัสดิการสังคม (๑๑)
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.
(ว่าง)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (๐๘)
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร (๑๔)
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงสร้างของสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (๐๑)
หัวหน้าสานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานการเจ้าหน้าที่

- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (๑)

- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (๑)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

(๑)
- ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (๑)
- ภารโรง (๑)
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๒)

งานกฎหมายและคดี

งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- นิติกร ปฏิบัติการ/ชานาญการ (ว่าง)

- จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน (๑)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้า) (๑)

อานวยการ วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ระดับ ท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับต้น เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ
จานวน
๑
๒

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
-

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส
-

ทั่วไป
ทั่วไป
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน
ระดับ
ระดับ
ประจา ตามภารกิจ จ้างทั่วไป
ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
๒
๓
๓

โครงสร้างของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (๐๔)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (๑)

งานการเงิน

งานบัญชี

- นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ (๑)
(ว่าง)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน (๑)

งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
- จพง.พัสดุ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (๑)

อานวยการ วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ระดับ ท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับต้น เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ
จานวน
๑
๑

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
-

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส
-

ทั่วไป
ทั่วไป
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน
ระดับ
ระดับ
ประจา ตามภารกิจ จ้างทั่วไป
ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
๑
๑
-

โครงสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (๐๕)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (ว่าง)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( ๑ )

อานวยการ วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ระดับ ท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับต้น เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ
จานวน
๑
-

- นายช่างเขียนแบบชานาญงาน ( ๑ )
- คนงาน (๑)

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
-

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส
-

ทั่วไป
ทั่วไป
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน
ระดับ
ระดับ
ประจา ตามภารกิจ จ้างทั่วไป
ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
๑
๒
๑

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (๐๖)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน (ว่าง)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๑)

อานวยการ วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ระดับ ท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับต้น เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ
จานวน
-

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
-

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส
-

งานรักษาความสะอาด

- คนงานประจารถขยะ (๔)

ทั่วไป
ทั่วไป
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน
ระดับ
ระดับ
ประจา ตามภารกิจ จ้างทั่วไป
ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
๑
๔

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (๐๘)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- ครู (๕)
- ผู้ดแู ลเด็ก (ทักษะ) (๖)

อานวยการ วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ระดับ ท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับต้น เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ
จานวน
๑
-

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
-

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส
-

ทั่วไป
ทั่วไป
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน
ระดับ
ระดับ
ประจา ตามภารกิจ จ้างทั่วไป
ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
๖
-

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (๑๑)
กองสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ (๑ )

งานสังคมสงเคราะห์

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (๑)

อานวยการ วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ระดับ ท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับต้น เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ
จานวน
๑

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
-

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส
-

ทั่วไป
ทั่วไป
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน
ระดับ
ระดับ
ประจา ตามภารกิจ จ้างทั่วไป
ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
๑
-

โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว (๑๔)

กองส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมปศุสัตว์

งานส่งเสริมการเกษตร
- นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (๑)

อานวยการ วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ระดับ ท้องถิ่น
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับต้น เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ
จานวน
-

- ผู้ชว่ ยนักวิชาการเกษตร (๑)

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
๑

ทั่วไป
ระดับ
อาวุโส
-

ทั่วไป
ทั่วไป
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน
ระดับ
ระดับ
ประจา ตามภารกิจ จ้างทั่วไป
ชานาญงาน ปฏิบัติงาน
๑
-

บัญชีการจัดคนลงสู่ตาแหน่งตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ลาดับ
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น ๆ
เงินค่าตอบแทน

(ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล)
นักบริหารงาน
ท้องถิ่น
(รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล)
นักบริหารงาน
ท้องถิ่น

กลาง

42-3-00-1101-001

(ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล)
นักบริหารงานท้องถิ่น

กลาง

503,160
(41,930 x 12)

84,000
(7,000 x 12)

84,000
(7,000 x 12)

671,160

ต้น

42-3-00-1101-002

(รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล)
นักบริหารงานท้องถิ่น

ต้น

382,560
(31,880 x 12)

42,000
(3,500 x 12)

-

424,560

(หัวหน้าสานัก
ปลัด)
นักบริหารงาน
ทั่วไป
นักทรัพยากร
บุคคล
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน

ต้น

42-3-01-2101-001

(หัวหน้าสานักปลัด)
นักบริหารงานทั่วไป

ต้น

382,560
(31,880 x 12)

42,000
(3,500 x 12)

-

424,560

ชานาญการ

42-3-01-3102-001

นักทรัพยากรบุคคล

-

276,960

42-3-01-3103-001

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

276,960
(23,080 x 12)
317,520
(26,460 x 12)

-

ชานาญการ

ชานาญ
การ
ชานาญ
การ

-

-

317,520

ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

42-3-01-3105-001

นิติกร

ปฏิบัติการ/
ชานาญ
การ

355,320
(ค่ากลาง
เงินเดือน)

-

-

355,320
ว่างเดิม
(รับโอน)

ปริญญาโท
(ศศ.ม.)

42-3-00-1101-001

2

น.ส.เบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์

ปริญญาโท
(ศศ.ม.)

42-3-00-1101-002

ปริญญาโท
(รม.)

42-3-01-2101-001

ปริญญาโท
(รป.ม.)
ปริญญาตรี
(รป.บ.)

42-3-01-3102-001

-

42-3-01-3105-001

น.ส.สมปอง ศิรนิ ามพิมพ์

5

นางสายทอง บุญแจ่ม

6

ว่างเดิม

หมาย
เหตุ

ตาแหน่ง

นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน

4

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

1

สานักงานปลัด
พนักงานส่วนตาบล
3
น.ส.จริญญา ครูพิพรม

กรอบอัตรากาลังใหม่

42-3-01-3103-001

นิติกร

ลาดับ
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

หมาย
เหตุ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น ๆ
เงินค่าตอบแทน

7

นายอภิรกั ษ์ ทิทกึ ทักษ์

ปริญญาตรี
(วศ.บ.)

42-3-01-4101-001

เจ้าพนักงาน
ธุรการ

ปฏิบัติงาน

42-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

218,280
(18,190 x 12)

-

-

218,280

8

จ่าเอกสุดเขต ธิวะโต

ปวท.
(อิเล็กทรอนิกส์)

42-3-01-4805-001

จพง.ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

ปฏิบัติงาน

42-3-01-4805-001

จพง.ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน

260,400
(21,700 x 12)

-

-

260,400

9

น.ส.พัชริน อรัญถิตย์

-

-

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

-

-

221,784

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

-

221,784
(18,482 x 12)
172,272
(14,356 x 12)

-

นางปพิชญา มีทองแสน

ผู้ช่วยนัก
ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

-

10

ปริญญาตรี
(บธ.บ.)
ปวช.
(การบัญชี)

-

-

172,272

11

นาวสมฤทัย พลประจักษ์

ปวช.
(การบัญชี)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

-

150,000
(12,500 x 12)

-

-

150,000

12

นายศุภรัตน์ เค้าแคน

ป.6

-

ภารโรง

-

-

ภารโรง

-

-

-

108,000

13

นายชิษณุ ด่านขุนทศ

ม.6

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

-

108,000

14

นายสมนึก แสงการ

ม.6

-

พนักงานขับ
รถยนต์
พนักงานขับ
เครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถน้า)

-

-

พนักงานขับ
เครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถน้า)

-

108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)

-

-

108,000

พนักงานจ้าง

-

ลาดับ
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

หมายเหตุ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอืน่ ๆ
เงิน
ค่าตอบแทน

(ผู้อานวยการ
กองคลัง)
นักบริหารงาน
การคลัง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

ต้น

43-3-04-2102-001

(ผู้อานวยการกองคลัง)
นักบริหารงานการคลัง

ต้น

402,720
(33,560 x 12)

42,000
(3,500 x
12)

-

444,720

ชานาญการ

42-3-04-3201-001

342,720
(28,560 x 12)
297,900
(ค่ากลาง
เงินเดือน)

-

342,720

42-3-04-4203-001

ชานาญ
การ
ปฏิบัติงาน/
ชานาญ
งาน

-

ปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน

นักวิชาการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

297,900
ว่างเดิม
(ร้องขอให้
กสถ.สอบ)

-

-

318,960

กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
15

นางอุรุอาริยา ยศพล

ปริญญาตรี
(บธ.บ.)

43-3-04-2102-001

16

นางสาวพริมา ชูพันธ์

ปริญญาตรี
(บธ.บ.)

42-3-04-3201-001

17

ว่างเดิม

18

น.ส.สุกาญจน์ หงษ์อ่อน

42-3-04-4203-001

ปริญญาตรี
(การบัญชี)

42-3-04-4204-001

เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

ชานาญงาน

42-3-04-4204-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ชานาญ
งาน

318,960
(26,580 x 12)

ปวส.
(การบัญชี)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

154,392
(12,866 x 12)

-

-

154,392

ปริญญาตรี
(วทบ.)

42-3-05-2103-001

(ผู้อานวยการ
กองช่าง)
นักบริหารงานช่าง

ต้น

42-3-05-2103-001

(ผู้อานวยการกองช่าง)
นักบริหารงานช่าง

ต้น

376,080
(31,340 x 12)

42,000
(3,500 x 12)

-

418,080

42-3-05-4701-001

นายช่างโยธา

ปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน

42-3-05-4701-001

นายช่างโยธา

ปฏิบัติงาน/
ชานาญ
งาน

297,900
(ค่ากลาง
เงินเดือน)

-

-

297,900
ว่างเดิม
(ร้องขอให้
กสถ.สอบ)

พนักงานจ้าง
19

นางสาวสุรินทร ศิริวิ

กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
20

นายชยพล ยศพล

21

ว่างเดิม

ลาดับ
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม
ชื่อ-สกุล

22

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

หมาย
เหตุ

เงินประจา
ตาแหน่ง
-

เงินเพิ่มอื่น ๆ
เงินค่าตอบแทน
-

221,280

นายดุรงฤทธิ์ ห่มสิงห์

ปวส.
(ช่างโยธา)

42-3-05-4702-001

นายช่างเขียนแบบ

ชานาญงาน

42-3-05-4702-001

นายช่างเขียนแบบ

ชานาญงาน

221,280
(18,440 x 12)

23

น.ส.มัทนา สารเมืองโฮม

ปวส.
(การบัญชี)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

-

138,000
(11,500 x 12)

-

-

138,000

24

นายดารงเดช ศิรินามพิมพ์

ปวส.
(อุตสาหการ)

-

ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

164,244
(13,687 x 12)

-

-

164,244

25

นายสมคิด ศรีสนั ต์

ปวส.
(ไฟฟูากาลัง)

-

คนงาน

-

-

คนงาน

-

108,000
(9,000 x 12)

-

-

108,000

พนักงานจ้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานส่วนตาบล
ว่างเดิม

พนักงานจ้าง
27
น.ส.ชลธิชา อันหนองกุง

28

นายทรงฤทธิ์ สังขะธรรม

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต
(วท.บ.)
ป.6

42-3-06-4601-001

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน

42-3-06-4601-001

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

-

คนงานประจารถ
ขยะ

-

-

คนงานประจารถ
ขยะ

ปฏิบัติงาน/
ชานาญงาน

-

297,900
(ค่ากลาง
เงินเดือน)

-

-

297,900
ว่างเดิม (ร้อง
ขอให้ กสถ.
สอบ)

143,280
(11,940 x 12)

-

-

143,280

108,000
(9,000 x 12)

-

-

108,000

ลาดับ
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง
-

หมาย
เหตุ
เงินเพิ่มอื่น ๆ
เงินค่าตอบแทน
-

29

นายประกาศ ดวงสีชัย

ม.6

-

คนงานประจารถขยะ

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

108,000
(9,000 x 12)

108,000

30

นายวิชัย บุญหาญ

ม.6

-

คนงานประจารถขยะ

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

31

นายเกษม คาสีโห

ป.6

-

คนงานประจารถขยะ

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

108,000
(9,000 x 12)
108,000
(9,000 x 12)

ต้น

42-3-08-2107-001

(ผู้อานวยการกอง
การศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
นักบริหารงาน
การศึกษา

ต้น

342,720
(28,560 x 12)

42,000
(3,500 x 12)

-

384,720

คศ.2

42-3-08-6600-159

ครู

คศ.2

297,840
(24,820 x 12)

-

-

297,840

304,200
(25,350 x 12)
302,880
(25,240 x 12)
291,840
(24,320 x 12)
288,600
(24,050 x 12)

-

-

304,200

50,004
(4,167 x 12)

-

-

-

108,000

-

-

108,000

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล
32

นางพนิตนันท์ บุตรภักดี

ปริญญาโท
(ศษ.ม.)

42-3-08-2107-001

33

น.ส.ชนิดา คาจวนจันทร์

ปริญญาโท
(กศ.ม.)

42-3-08-6600-159

(ผู้อานวยการกอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
นักบริหารงาน
การศึกษา
ครู

34

นางทองทิพย์ แก้วแก่นขัน

ปริญญาโท

42-3-08-6600-160

ครู

คศ.2

42-3-08-6600-160

ครู

คศ.2

35

นางราตรี อยู่ภกั ดี

42-3-08-6600-161

ครู

คศ.2

42-3-08-6600-161

ครู

คศ.2

36

นางทรัพย์ สีนอเพีย

42-3-08-6600-162

ครู

คศ.1

42-3-08-6600-162

ครู

คศ.1

37

นางสาววานิสา สะตะ

ปริญญาโท
(ศศ.บ.)
ปริญญาตรี
(คบ.)
ปริญญาตรี
(ป.บัณฑิต)

42-3-08-6600-163

ครู

คศ.1

42-3-08-6600-163

ครู

คศ.1

302,880
-

-

291,840
288,600

พนักงานจ้าง
38

นางชฎาพร แหวนเงิน

ปริญญาตรี
(ปฐมศึกษา)

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

50,004

ลาดับ
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

39

นางลัดดาวัลย์ แสนมานิตย์

ปริญญาตรี
(ปฐมวัย)

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

49,944
(4,162 x 12)

40

น.ส.ญฏากร เหล่าวงศ์ษา

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

41

นางสาวปิยธิดา กัลยารัตน์

ปริญญาตรี
(ปฐมวัย)
ปริญญาตรี

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ผูด้ ูแลเด็ก (ทักษะ)

42

นางไปรยาพร โตดีชัย

ปริญญาตรี

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

43

นางสาวสนธยา สอยจาปา

ปริญญาโท
(บริหาร
การศึกษา)

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

43,596
(3,633 x 12)
50,196
(4,183 x 12)
38,568
(3,214 x 12)
35,580
(2,965 x 12)

หมาย
เหตุ

เงินประจา
ตาแหน่ง
-

เงินเพิ่มอื่น ๆ
เงินค่าตอบแทน
-

49,944

-

-

43,596

-

-

50,196

-

-

38,568

-

-

35,580

กองสวัสดิการสังคม
พนักงานส่วนตาบล
44

นางสาวปูริดา ภูจาเนียร

ปริญญาโท
รม.

42-3-11-3801-001

นักพัฒนาชุมชน

ชานาญการ

42-3-11-3801-001

นักพัฒนาชุมชน

ปริญญาตรี
(รป.บ.)

-

ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน

42-3-12-3205-001

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

42-3-12-3205-001

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน

ชานาญการ

317,520
(26,460 x 12)

-

-

317,520

243,792
(20,316 x 12)

-

-

243,792

355,320
(ค่ากลาง
เงินเดือน)

-

-

355,320
ว่างเดิม
(รับโอน)

พนักงานจ้าง
45

นางใบเงิน ศรีชัยปลัด

หน่วยตรวจสอบภายใน
พนักงานส่วนตาบล
46

ว่างเดิม

ปฏิบัติการ/
ชานาญการ

ลาดับ
ที่

กรอบอัตรากาลังเดิม
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตรากาลังใหม่

เงินเดือน

หมาย
เหตุ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น ๆ
เงินค่าตอบแทน

42-3-14-3401-001

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ

42-3-14-3401-001

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติการ

180,720

-

-

180,720

-

-

186,840

กองส่งเสริมการเกษตร
พนักงานส่วนตาบล
47

นายอดิศกด์ หาญไธสง

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
บัณฑิต

(15,060 x 12)

พนักงานจ้าง
48

น.ส.กัญทิญา ไกยวัตร

ปริญญาตรี
(รป.บ.)

-

ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร

-

-

ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร

186,840
(15,570 x 12)

50

- ๕๓ -

๑๒. แนวทางพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว กาหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัดทุกระดับ
ขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
และด้านอื่น ๆ ที่จาเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก กล่าวคือ
๑. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส
ในการทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่ วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกันและเปิด
กว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้ าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์
เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
๓. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางาน อย่างเตรียมการไว้
ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้า
มาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นสานักงานใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตนเอง
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ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือ ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น


การบริหารโครงการ







การให้บริการ
การวิจัย
ทักษะการติดต่อสื่อสาร
การเขียนหนังสือราชการ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่ วนตาบลหนองบัว เล็งเห็นว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมี เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว ประกอบด้วย






การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม
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- ๕๔ -

๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
องค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองบัว ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่ ว นตาบล
เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่ดาเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่ วนรวม และไม่หวังประโยชน์
ส่วนตน อานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย

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

