แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
………………………………..
1.หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท.หรือก.อบต.)
เรื่องมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับ อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น
(ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการ
ใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพ
ของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล,อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล,อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท.หรือก.อบต.) ได้มีมติ
เห็ นชอบประกาศการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่ ว นท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล,อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบ
ในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คระกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล,อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิ เคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อบจ,เทศบาล,อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์ การวาง
แผนการใช้ กาลั งคน จั ดท ากรอบอั ตรากาลั ง และก าหนดหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไข ในการกาหนดตาแหน่ ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยไร่ จึ ง จั ด ท าแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อนอันเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ให้เหมาะสม
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตาบล และการใช้อัตรากาลังของบุคลากร เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไร่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสอทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลั งขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไร่ เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ หัวหน้าส่วนราชการ เป็น
กรรมการ และพนักงานส่วนตาบล 1 คน เป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง สภาพปัญหาขององค์การบริหาร
ตาบลห้วยไร่ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่ง
ภารกิจ ดังกล่ าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามเอกสาร ข้อหน้าที่ 8-13)
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตาบลห้วยไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ได้วิเคราะห์โครงสร้างกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ โดยมีกาหนดโครงสร้างราชการ ออกเป็น 1 สานัก 3 กอง (ตามเอกสารข้อ 8.1 โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่ 15)
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภทเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง การกาหนดอัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมการ
ทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(ตามเอกสารข้อ 8.2 การวิเ คราะห์กาหนดตาแหน่ง หน้า ที่ และเอกสารข้อ 9 ภารค่า ใช้จ่า ยเกี่ยวกับ
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น หน้าที่ 16-18)
3.4 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
แต่ละตาแหน่ง เป็นการนาข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงาน
รายบุคคลแล้วจะนามารวมและสรุปเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่าสอดคล้องกับภารกิจของ อบต. เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณา (ตามเอกสาร การวิเคราะห์ปริมาณงาน)
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3.5 การกาหนดกรอบอัตรากาลังมีการวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการกาหนด
กรอบอัตรากาลังผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพั นธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบ
อัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมายที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่าง อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลัง
ใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มี ประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
อย่างสูงสุด (ตามเอกสาร การวิเคราะห์ปริมาณงาน)
3.6 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กร มีการเปรียบเทียบกับองค์ที่มี
พื้นที่ ที่มีจานวนประชากร งบประมาณรายจ่าย โครงสร้างส่วนราชการ อัตรากาลัง ลักษณะงานและปริมาณ
งานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้แก่ อบต.โคกมั่งงอย และอบต.บ้านโสก
(ตามเอกสาร ข้อที่ 7 สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
หน้าที่ 14)
3.7 เพื่อให้การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุ คลากร ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรโดยให้
ข้า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลู ก จ้ า งประจาและพนั ก งานจ้ า งทุ ก คน ได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (ตามเอกสารแผนพัฒนา
บุคลากร)

5

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ มีความครบถ้วน
สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ได้ประชาคม
หมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุปออกเป็นด้านต่างๆ 8 ด้าน ดังนี้
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
1. ถนนภายในหมู่บ้านชารุด การสัญจรไปมาลาบาก
2. ถนนเข้าพื้นที่เกษตรกรชารุด คับแคบ
3. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านชารุด
4. ถนนเชื่อมระหว่างตาบลชารุด
5. ถนนภายในหมู่บ้านชารุดบ่อย
6. ไฟฟูาภายในหมู่บ้านยังไม่ครบทุกครัวเรือน
7. ไฟฟูาสาธารระยังมีน้อย
ความต้องการ
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนที่ชารุดเสียหายให้สามารถใช้การได้ดีทุกฤดูกาล
2. ขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
3. ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะในจุดที่จาเป็น
4.2 ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
1. การว่างงานของประชาชนหลังฤดูเก็บเกี่ยว
2. ขาดความรู้ในด้านการกระกอบอาชีพ
3. ราคาผลผลิตต่า
4. ขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน
5. ขาดการรวมกลุ่ม
6. ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบชีพ
ความต้องการ
1. มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว
2. ต้องการฝึกอบรมความรู้ด้านประกอบอาชีพใหม่
3. ประกันราคาผลผลิตที่เป็นธรรม
4. ต้องการเอกสารสิทธิ์ เพื่อนาไปเป็นหลักประกันในการหาเงินมาลงทุน
4.3 ด้านสังคม
สภาพปัญหา
1. ยาเสพติดแพร่ระบาด
2. ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล
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3. คนพิการ/ด้อยโอกาสขาดคนดูแล
4. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้านขาดความเข็มแข็ง
ความต้องการ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องได้รับโทษอย่างจริงจัง
2. จัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุ
3. ฝึกอาชีพให้กับผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
4. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรต้องมีอุปกรณ์ในการให้การสงเคราะห์กับราษฎรอย่างครบถ้วน
4.4 ด้านการเมือง
สภาพปัญหา
1. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่และการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
3. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การเสียภาษี
ความต้องการ
1. ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. ฝึกอบรม เผยแพร่เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสียภาษีต่าง ๆ
4. จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตามความต้องการของท้องถิ่น
5. จัดหาบุคลกร อาคาร สถานที่ ให้กับ อบต. เพิ่มมากขึ้น
4.5 ด้านการแหล่งน้า
สภาพปัญหา
1. ขาดแคลนน้าสะอาดสาหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง
2. ขาดแหล่งกักเก็บน้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
3. ขาดคลองส่งน้าเข้าพื้นที่การเกษตร
4. คู คลอง หน้าฝายตื้นเขินไม่มีการขุดลอก
5. บ่อน้าบาดาล ชารุด ขาดการบารุงรักษา
ความต้องการ
1. จัดหาแหล่งน้าที่สะอาดไว้อุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง
2. ขุด ลอก แหล่งน้าสาธารระให้สามารถกักเก็บน้าไว้ตลอดปี
3. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
4. ก่อสร้างคลองส่งน้าเข้าพื้นที่การเกษตร
5. ซ่อมแซมบ่อบาดาล ที่ชารุด
4.4 ด้านสาธารณสุข
สภาพปัญหา
1. ขาดความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถกู ต้อง
2. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาล
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3. ขาดแคลนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
4. ขาดแคลนเวชภัณฑ์ในการรักษาเบื้องต้น
5. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ
6. โรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ
ความต้องการ
1. จัดหาสถานที่พยาบาล บุคลากรและเครื่องมือด้านการแพทย์ให้พร้อม
2. จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้มีเวชภัณฑ์ครบถ้วน
3. จัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ปูองกันการเกิดของโรคติดต่อต่าง ๆ
4. ฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปูองกันโรคและรักษาโรคต่าง ๆ
4.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพปัญหา
1. ประชาชนขาดแหล่งค้นคว้าหาความรู้นอกระบบโรงเรียน
2. ระบบการเรียนการสอนขาดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
3. ประชาชนขาดความภูมิใจและอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3-6 ขวบมีไม่เพียงพอ
5. ประชาชนขาดสถานที่การออกกาลังกาย
ความต้องการ
1. ให้ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้ศึกษาเพิ่มขึ้น
2. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีเพียงพอ
3. ก่อสร้างสถานที่ออกกาลังกาย
4. จัดงานสืบสานประเพณีของท้องถิ่น
4.8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
1. ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย
3. แหล่งน้าสาธารระขาดการดูแลรักษา
4. ขาดแหล่งบาบัดน้าเสีย
5. ขาดแหล่งกาจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ
6. ขาดการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ความต้องการ
1. ฝึกอบรมประชาชน ให้สานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดสถานที่บาบัดน้าเสียในแหล่งชุมชนหนาแน่น
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไร่ จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ยังได้เน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม ทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามา
ช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1)
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68(3)
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4))
(4) ให้มีการจัดทาสถิติข้อมูล จปฐ.

9

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)
(4) ให้มีตลาดกลางแลกเปลี่ยนสินค้า (มาตรา 68(10)
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
(2) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67(8)
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและในวันสาคัญงาน
ประเพณีต่างๆ (มาตรา 67(5)
(3) ส่งเสริมงบประมาณ ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของ
ท้องถิ่น
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้อง
ถิ่น (มาตรา 45(3)
(2) การผังเมือง
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึง
ถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

10

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( SWOT analysis )
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity)
1. ผู้บริหารที่รับผิดชอบมีคุณวุฒิและความรู้ความเข้าใจ
2. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และอัตราตาแหน่งช่างมี
เพียงพอ
3. มีเครื่องมือ เครื่องจักร ทันสมัย เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
4. ผู้บริหารให้ความสาคัญ ต่อภารกิจด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและจัดสรรงบประมาณให้มากเป็นลาดับแรก
5. ประชาชนให้ความสนใจ ติดตามตรวจสอบ
6. สาธารณูปโภคด้านประปา ไฟฟูา ส่วนกลางดูแล
รับผิดชอบ

จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat)
1. ประชาชนไม่เคารพกฎระเบียบ มีการหลีกเลี่ยงหรือฝุาฝืน
การจัดทาผังเมือง การปลูกสร้างอาคาร
2. ระบบข้อมูลไม่ชัดเจน เป็นผลให้การวางแผนการตัดสินใจไม่
มีประสิทธิภาพ ทาให้แต่ละปีมีการปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล
ระยะสั้นและระยะยาวหลายครั้ง
3. โครงการใหญ่ที่กระทบต่อประชาชนและใช้งบประมาณมาก
ขาดการติดตามประเมินผล ทาให้ไม่ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ
4. ขาดการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการและด้านการ
วางผังเมือง
5. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องใช้งบประมาณมาก
แต่การพัฒ นาจัดเก็บรายได้ไม่ค่อยมีประสิ ทธิภ าพ ทาให้
งบประมาณไม่ เ พี ย งพอต่ อ ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น
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2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity)
1. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ดชอบด้านสาธารณสุ ขมีคุ ณวุฒิ และ
ความรู้ความเข้าใจในงานด้านสาธารณสุข
3. การบริหารแบบบูรณาการทาให้เกิดการประสานงาน
บูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
4. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการดาเนินงานด้านสุขภาพ
5. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มี
เจตนารมณ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคน
ดี มีปัญญา สามารอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข
7. มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมในด้านการจัดทาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
8. มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการ
บริห ารจั ดการศึก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและสนองความ
ต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น
9. มีสาธารณูปโภคที่พอเพียง

จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat)
1. อบต.ไม่ มี บุ ค ลากรด้า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ระดั บ
วิชาชีพเฉพาะจานวนน้อย ตามศักยภาพของสถานบริการด้าน
สาธารณสุข มีข้อจากัดในระบบสุขภาพถ้วนหน้า
2. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีน้อย
3. งบประมาณมีน้อย
4. มีประชากรแฝงอพยพอยู่อาศัยในเขตอบต.
5. มีโรคระบาดทุกปี
6. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลมีความ
แตกต่างกันในเรื่องขนาดและทรัพยากร ทาให้ การพัฒ นา
คุณภาพให้ใกล้เคียงกันเป็นไปด้วยความลาบาก

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity)
1. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เพียงพอสาหรับปูองกัน
สาธารณภัยและภัยอาคารสูง
2. มีประชาชนในพื้นที่สนับสนุนช่วยเหลือ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยให้กับชุมชนในเขตอบต.
3. รัฐบาลกาหนดนโยบายเร่งด่วนการแก้ปัญหายาเสพติด
4. ผู้บริหารกาหนดนโยบายให้โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและส่งเสริมการกีฬาแก่เยาวชน

จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat)
1. มีฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตมีการเผาอ้อยเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
2. มีร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ ตั้งในเขตอบต.จานวนมากก่อเกิด
ปัญหาเด็กติดอินเตอร์เน็ตและเกมส์
3. การก่อสร้างอาคาร ตลาด ที่อยู่อาศัยในเขตพานิชย์ ก่อนมี
กฎหมายควบคุ ม อาคารและผั ง เมื อ งบั ง คั บ ไม่ เ ป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
4. มีชุมชนแออัดหลายแห่ง ก่อปัญหาด้านการอนามัย ความ
ปลอดภัยและปัญหายาเสพติด
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4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity)
1. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม
2. โครงสร้ างพื้ น ฐานโดยเฉพาะเส้ น ทางคมนาคมได้
มาตรฐาน สะดวก
3. รัฐบาลส่งเสริมการค้า การลงทุน
4. มีจุดที่รับซื้ออ้อยเงินสดจานวนมาก
5. มีการคุ้มครองแรงงานและการสร้างหลักประกันความ
มั่นคงให้แก่แรงงาน

จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat)
1. ไม่มีศูนย์รวมจาหน่ายสินค้าและสาธิตงานหัตถกรรม สินค้า
พื้นเมือง เช่น กล้วยฉาบ ขนมดอกจอก เป็นต้น
2. ผู้สืบทอดงานฝีมือพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีไม่มาก
3. อบต.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้าน พาณิชยกรรม
4. มีปัญหาความยากจนในชุมชน
5.ไม่มีศูนย์วัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. งบประมารการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ
และไม่ต่อเนื่อง เช่น ปูายบอกทาง ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
กาหนดอานาจหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น ประชาชนและชุมชน
2. รั ฐ บาลให้ความส าคัญกับการดูแลสิ่ งแวดล้ อมการ
แก้ปัญหาขยะและน้าเสีย
3. กระแสความรู้สึกการเกิดมลพิษทางน้าและอากาศเกิด
จากการไม่วางแผนดาเนินการปูองกันบาบัดให้เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ
4. จังหวัด/อาเภอ ให้ความสาคัญกับการดูแล สิ่งแวดล้อม
การแก้ปัญหาขยะและน้าเสีย

จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat)
1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ ของระบบการ
กาจัดขยะและระบบการบาบัดน้าเสีย
2. บุคลากรมีจานวนน้อยและไม่มีความรู้ ประสบการณ์ ในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม
3. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไม่ทันสมัย
5. งบประมาณของท้องถิ่นไม่เพียงพอ ต้องได้รับเงินอุดหนุน
จากส่วนกลาง
6. ประชาชนบุกรุกที่สาธารณะและไม่มีมาตราการการปูองกัน
แก้ไข
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6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity)
ด้านศาสนา
1. จังหวัด อาเภอ ให้ความสาคัญการส่งเสริมการ
ดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา
2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 กาหนดอานาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมศาสนา
3. มีการยกย่องเชิดชูผู้ทาคุณประโยชน์ด้านศาสนา และ
คุณธรรม จริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สั่งสมและสืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ
5. มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่
6. มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า
7. มีการยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและผู้สืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มีกฎกระทรวง
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat)
ด้านศาสนา
1. โครงสร้าง อานาจหน้าที่ ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน
ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญ
2. งบประมาณไม่เพียงพอ
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศาสนามีน้อย
4. การพัฒนาบุคลากรในด้านการส่งเสริมการศาสนาทาได้ไม่
เต็มที่ด้านศิลปวัฒนธรรม
5. ขาดบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม
6. เยาวชนในเขตเมืองไม่ค่อยให้ความสนใจในการสืบสาน
อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นใน
ท้องถิ่นของตนเอง
7. เยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตก
มาเป็นแนวทางในการดารงชีวิต ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ
8.ไม่ มี ห น่ ว ยงานที่ เ ป็ น ศู น ย์ ใ นการเก็ บ รวบรวมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง(S: strength)/โอกาส(O:Opportunity)
1. เป็นกระแสความต้องการและสนับสนุ นจากสังคมและ
ประชาชนในการให้แก้ปัญหาการทุจริต
2. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสาคัญและเป็นปัญหา
เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข
3. มีองค์กรอิส ระที่แต่งตั้งตามกฎหมาย ทาหน้าที่
ตรวจสอบมากขึ้น และเป็นกลไกที่สาคัญ
4. มีสถานที่กลางการรับซอง-เปิดซอง ประกวดราคา
5. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่ว มในการบริ หารจั ดการภาครัฐ เพื่อสร้างความ
โปร่งใส

จุดอ่อน(W: Weakness)/อุปสรรค(T: Threat)
1. วัฒนธรรมและระบบอุปถัมภ์ในระบบสังคมไทยก่อเกิดหรือ
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทุจริตอย่างมากและกว้างไกล
2. ระบบราชการยังขาดการตรวจสอบ และดาเนินการอย่างจริงจัง
กับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
3. ขาดการสร้างจิตสานึกให้กับข้าราชการ รวมทั้งการส่งเสริม
ให้องค์กรภาคประชาชนได้เข้ามามาส่วนในการตรวจสอบการ
บริหารจัดการภาครัฐ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. การทุ จ ริ ต เกิ ด จากความร่ ว มมื อ หลายฝุ า ยทั้ ง ของภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคการเมือง โดยภาคราชการเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญ
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หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2542 มาตรา 16,17 หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุงจัดระเบียบสังคม ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
4. การสนับสนุนการวางแผนการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ภารกิจรอง
1. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การพัฒนาการบริ หารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่ว นราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่
กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ
ได้แก่ 1.สานักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช่าง และ4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล จานวนทั้งสิ้น 15 อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน 1
อัตรา พนั กงานจ้างผู้เชียวชาญพิเศษ จานวน - อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ 4 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ทักษะ จานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับ
บุคลากรจานวนทั้งสิ้น 27 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่มีภารกิจและปริมาณงาน
เพิ่มมากขึ้นในสานักปลัด และจานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่ง ขึ้นใหม่เพื่อรับรองปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลภายในสานักปลัดขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับจานวนอัตรากาลังในองค์การบริหารส่วนตาบลข้างเคียงที่มีงบประมาณใกล้เคียงกัน จะเห็นว่า
การกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ มีความเหมาะสม ดังนี้
ลาดับที่
อปท.
1
อบต.ห้วยไร่
2
อบต.โคกมัง่ งอย
3
อบต.บ้านโสก

พื้นที่
117 ตร.กม./73,125 ไร่
61,755 ตร.กม./38,596 ไร่
52,435 ตร.กม./37,272 ไร่

ลาดับที่

กาหนดส่วน
ราชการ
4
7
4

1
2
3

อปท.
อบต.ห้วยไร่
อบต.โคกมั่งงอย
อบต.บ้านโสก

ประชากร
5,561
6,822
7,162

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560
31,500,000
43,609,000
44,254,000

ครัวเรือน
1,851
2,613
2,666

พนักงานส่วนตาบล
(คน)
15
26
20

หมู่บ้าน
14
13
14

หมายเหตุ

พนักงานจ้าง
(คน)
11
12
31

หมายเหตุ
ลูกจ้างประจา 1
ลูกจ้างประจา 1
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8.โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ มีภารกิจอานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
ปั ญ หาดั ง กล่ า วภายใต้ อ านาจหน้ า ที่ ที่ ก าหนดไว้ ใ น พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและตาม
พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ ดังนี้
8.1โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
หมายเหตุ
1. สานักงานปลัด อบต.
1. สานักงานปลัด อบต.
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานนิติการ
- งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. กองคลัง
2. กองคลัง
2.1 ฝุายงานการเงิน
2.1 ฝุายงานการเงิน
- งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
3. กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- งานผังเมือง
4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
- งานกิจการโรงเรียน
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8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ได้วิเคราะห์ การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะได้ดาเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมารงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ ว่าจะใช้ตาแหน่ง ประเภทใด สายงานใด จานวนเท่าใดในส่ วนราชการนั้น จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน โดยสรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณงานและอัตราตาแหน่งได้ดังนี้
1. สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่
- ปริมาณงานต่อปี 1,626,840 / 82,800
- จานวนตาแหน่งอัตราที่ต้องการ 19.65
2. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่
- ปริมาณงานต่อปี 693,055 / 82,800
- จานวนตาแหน่งอัตราที่ต้องการ 8.37
3. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่
- ปริมาณงานต่อปี 769,020 / 82,800
- จานวนตาแหน่งอัตราที่ต้องการ 9.29
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่
- ปริมาณงานต่อปี 348,360 / 82,800
- จานวนตาแหน่งอัตราที่ต้องการ 4.21
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ และ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงนาผลการ
วิเคราะห์ปริมาณงานมากาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลละหานดังนี้
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กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 – 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
(10-3-00-1101-001)
1.สานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(10-3-01-2101-001)
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบตั ิการ/ชานาญการ)
(10-3-01-3101-001)
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
(10-3-01-3102-001)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
(10-3-01-3103-001)
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
(10-3-01-3801-01)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน)
(10-3-01-4101-001)
เจ้าพนักงานปูองกัน ฯ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
(10-3-01-4805-001)
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์
ยาม
รวม (สานักปลัด)

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่าจะใช้ อัตรากาลังคน
กรอบอัตรา
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
กาลังเดิม
2561 2562 2563 2561 2562 2563
1
1
1
1
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

+1
-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1
1
15

1
1
16

1
1
16

1
1
16

+1

-

-

หมายเหตุ

กาหนดเพิ่ม

ส่วนราชการ
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กรอบอัตรากาลังที่คาดว่าจะใช้ อัตรากาลังคน
กรอบอัตรา
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
กาลังเดิม
2561 2562 2563 2561 2562 2563

หมายเหตุ

2. กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(10-3-04-2102-001)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
(10-3-04-2102-002)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
(10-3-04-4201-001)

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
(10-3-04-4203-001)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน)
(10-3-04-4204-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รวม (กองคลัง)
3. กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(10-3-05-2103-001)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
(10-3-05-4701-001)
นายช่างไฟฟูา (ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)
(10-3-05-4706-001)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
รวม (กองช่าง)
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
(10-3-08-2107-001)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
รวม (กองการศึกษาฯ)
รวมทั้งสิ้น

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
7

1
1
7

1
1
7

1
1
7

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
4

1
4

1
4

1
4

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2
3
29

2
3
30

2
3
30

2
3
30

+1

-

-

ว่างเดิม (ร้องขอ กสถ.)

ว่างเดิม (ร้องขอ กสถ.)

(เงินอุดหนุน)
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สรุปผลแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ
สานักปลัด

กรอบอัตรากาลังที่คาดว่าจะใช้ อัตรากาลังคน
กรอบอัตรา
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
กาลังเดิม
2561 2562 2563 2561 2562 2563
15
16
16
16
+1
-

กองคลัง

7

7

7

7

-

-

-

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4
3

4
3

4
3

4
3

-

-

29

30

30

30

+1

-

รวม

-

หมายเหตุ
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่

ชื่อสายงาน

1 ปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)
สานักปลัด
2 นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.)
3 นักจัดการงานทั่วไป
4 นักทรัพยากรบุคคล
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6 นักพัฒนาชุมชน
7 เจ้าพนักงานธุรการ
8 เจ้าพนักงานปูองกันฯ
ลูกจ้างประจา
9 เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
10 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ
12 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
13 พนักงานขับรถบรรทุกน้า
14 คนงานทั่วไป
15 คนงานทั่วไป

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่าจะต้อง กาลังคนที่ต้องการ
ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(2)
ระดับ จานวน จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายรวม (3)
ใช้ในช่วงระยะ 3ปี ข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
ตาแหน่ง ทั้งหมด
จานวน(คน)เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
2561
2562
2563
กลาง 1
1
589,080
1
1
1
- 16,320 16,560 16,320 605,400 621,960 638,280
ต้น
ชก.
ปก.
ปก.
ชก.
ชง.
ชง.

(35,090)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

391,320
299,640
245,280
271,200
299,640
249,360
198,840

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

13,320
12,000
8,400
8,880
12,000
10,080
8,880

13,320
12,600
8,640
9,360
12,600
10,560
9,000

404,640
311,640
253,680
280,080
311,640
259,440
207,720

418,080
323,760
262,560
289,080
323,760
269,880
216,720

431,400
336,360
271,200
298,440
336,360
280,440
225,720

(29,110)
(24,970)
(20,440)
(22,600)
(24,970)
(20,780)
(16,570)

1

1

159,720

1

1

1

-

-

-

8,640 6,480 6,840

168,360

174,840

181,680

(13,310)

1
1
1

1
1

0
128,160
131,640

1
1
1

1
1
1

1
1
1

+1
-

-

- 180,000 7,200 7,560
- 5,160 5,280 5,520
- 5,280 5,520 5,760

180,000
133,320
136,920

187,200
138,600
142,440

194,760 กาหนดเพิ่ม
144,120 (10,680)
148,200 (10,970)

1
1
1

1
1
1

108,000
108,000
108,000

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

108,000
108,000
108,000

108,000
108,000
108,000

108,000
108,000
108,000

-

13,440
12,120
8,880
9,000
12,120
10,440
9,000

หมายเหตุ

-

-
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่

ชื่อสายงาน

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง กาลังคนที่ต้องการ ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ระดับ จานวน จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
ใช้ในช่วงระยะ 3ปี ข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
(2)
ค่าใช้จ่ายรวม (3)
ตาแหน่ง ทั้งหมด
จานวน(คน)เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
2561
2562
2563
1
1
108,000
1
1
1
108,000 108,000 108,000
-

16 ยาม
กองคลัง
17 นักบริหารงานการคลัง(ผอ.กองคลัง) ต้น
18 นักบริหารงานการคลัง
ต้น
(หน.ฝุายการเงิน)
19 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง./ชง.
20 เจ้าพนักงานพัสดุ
ชง.
21 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองช่าง
24 นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)
ต้น
25 นายช่างโยธา
ชง.
26 นายช่างไฟฟูา
ปง./ชง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ
27 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา

หมายเหตุ

1
1

1
1

431,400
278,520

1
1

1
1

1
1

-

-

-

13,320 13,440 13,080 444,720
10,920 11,160 11,280 289,440

458,160
300,600

471,240
311,880

(32,450)
(21,710)

1
1
1

1
1

297,900
239,640
234,960

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

9,720 9,720 9,720 307,620
9,720 10,080 10,440 249,360
9,360 9,960 10,200 244,320

317,340
259,440
254,280

327,060
269,880
264,480

ว่างเดิม
(19,970)
(19,580)

1
1

1
1

156,000
151,680

1
1

1
1

1
1

-

-

-

6,240 6,480 6,720
6,120 6,360 6,600

162,240
157,800

168,720
164,160

175,440
170,760

(13,000)
(12,640)

1
1
1

1
1
-

353,640
249,360
297,900

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

12,120 12,600 12,960 365,760
10,080 10,440 10,560 259,440
9,720 9,720 9,720 307,620

378,360
269,880
317,340

391,320
280,440
327,060

(25,970)
(20,780)
ว่างเดิม

1

1

138,000

1

1

1

-

-

-

5,520 5,760 6,000

149,280

155,280

(11,500)

143,520
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่

ชื่อสายงาน

กองการศึกษา ฯ
28 นักบริหารงานการศึกษา
(ผอ.กองการศึกษา)
พนักงานจ้างทั่วไป
29 ผู้ดูแลเด็ก
30 ผู้ดูแลเด็ก
(4)
รวม
(5) งบประมาณประโยชน์ตอบแทนอื่น 20 %
(6) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี(เพิ่ม 5 %)
(7) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง กาลังคนที่ต้องการ
ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(2)
ระดับ จานวน จานวนที่มีอยู่ปัจจุบัน
ใช้ในช่วงระยะ 3ปี ข้างหน้า
เพิ่ม/ลด
ตาแหน่ง ทั้งหมด
จานวน(คน)เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
ต้น

ค่าใช้จ่ายรวม (3)
2561

11,760 11,880 12,240 347,640

หมายเหตุ

2562

2563

359,520

371,760

1

1

335,880

1

1

1

-

-

-

1
1
30

1
1
27

6,560,760

1
1
30

1
1
30

1
1
30

+1

-

- 403,560 233,640 237,600 6,964,320 7,197,960 7,435,560
1,392,864 1,439,592 1,487,112
8,357,184 8,637,552 8,922,672
33,075,000 34,728,750 36,465,188
25.27
24.87
24.47

หมายเหตุ - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 = 31,500,000 บาท
- ฐานคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เป็นบานคานวณ
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 = (31,500,000 x 5%) + 31,500,000 = 33,075,000 บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 = (33,075,000 x 5%) + 33,075,000 = 34,728,750 บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 = (34,728,750 x 5%) + 34,728,750 = 36,465,188 บาท

(24,490)

อุดหนุน
อุดหนุน
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2561-2563)
กรอบโครงสร้างส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

งานตรวจสอบภายใน

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
1.งานบริหารทั่วไป
2.งานธุรการ
3.งานการเจ้าหน้าที่
4.งานนิติการ
5.งานนโยบายและแผน
6.งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.งานพัฒนาชุมชน
8.งานสวัสดิการสังคม
9.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง)

1.งานก่อสร้าง
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.งานประสานสาธารณูปโภค
4.งานผังเมือง

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

ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการ

(นักบริหารงานการศึกษา)
1.งานกิจการโรงเรียน
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.งานบริหารการศึกษา
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โครงสร้างสานักปลัด อบต. ห้วยไร่
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป) (1)

งานบริหารทั่วไป

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

-นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1)
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)
-พนักงานขับรถยนต์(พนักงานตามภารกิจ(1) -เจ้าพนักงานธุรการธุรการ
-ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป) (1)
(ลูกจ้างประจา) (1)
-คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป (2)

-นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)

งานพัฒนาชุมชน

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เจ้าพนักงานปูองกันฯ ปง./ชง. (1)
-พนักงานขับรถบรรทุกน้า (พนักงานจ้างทั่วไป) (1)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานตามภารกิจ) (1)

งานนิติการ

งานนโยบายและแผน

-...........................................

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก./ชก. (1)

งานสวัสดิการสังคม
-.......................................

-นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(พนักงานตามภารกิจ) (1) (ว่าง)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-.............................................

ระดับ

บส.

บก.

บต.

อส.

อก.

อต.

ชก.

ปก.

ชง.

ปง.

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

จานวน

-

1

-

-

-

1

2

2

1

1

1

4

3
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โครงสร้างกองคลัง อบต.ห้วยไร่
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) (1)

หัวหน้าฝุายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง) (1)

งานบัญชี

งานการเงิน

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1) (ว่าง)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1) (ว่าง)

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)

ระดับ

บส.

บก.

บต.

อส.

อก.

อต.

ชก.

ปก.

ชง.

ปง.

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

จานวน

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

2
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โครงสร้างกองช่าง อบต.ห้วยไร่
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

-นายช่างโยธา ปก./ชก. (1)

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค
-นายช่างไฟฟูา ปก./ชก. (1) (ว่าง)
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (พนักงานตามภารกิจ) (1)

-..............................................

-...................................................

ระดับ

บส.

บก.

บต.

อส.

อก.

อต.

ชก.

ปก.

ชง.

ปง.

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

จานวน

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสวัดิการ

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา) (1)

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-นักบริหารงานการศึกษา (1)

งานกิจการโรงเรียน

-.........................................................

-ผู้ดูแลเด็กเล็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) (2)

ระดับ

บส.

บก.

บต.

อส.

อก.

อต.

ชก.

ปก.

ชง.

ปง.

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ

จานวน

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-
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11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่

ชื่อ - สกุล

1 น.ส.สายฝน อุดมทรัพย์
สานักปลัด
2 นายเจริญ ภานุมาตย์
3 น.ส.วรสา คาดสนิท
4
5
6
7
8

นายปกรณ์ กันหา
นายอรรณพ สุวรรณกลาง
น.ส.วรุณี ชุ่มนาเสียว
นายเทพพนม ปาเปูา
นายธวัชชัย ฉลองภูมิ
ลูกจ้างประจา
9 นางพิณทอง รอญยุทธ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
10
11 นายชัยญา โชคเหมาะ
12 นายสนิท เวียงอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
13 นายพิเชษ สานุสน
14 นางจันทร์ทิมา ทองแสง
15 นายอินปัญ ชื่นนาเสียว
16 นายณัฐวุฒิ ทาเพชร

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

เงินเดือน

กลาง

421,080

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

10-3-00-1101-001 ปลัด อบต.
(นักบริหารท้องถิ่น)

กลาง

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปวส. (ช่างไฟฟูากาลัง)

10-3-01-2101-001 หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(อานวยการท้องถิ่น)
10-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ ไป

ต้น

10-3-01-2101-001 หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(อานวยการท้องถิ่น)
ชานาญการ 10-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ ไป

ต้น

349,320

ชานาญการ

299,640

10-3-01-3102-001
10-3-01-3103-001
10-3-01-3801-001
10-3-01-4101-001
10-3-01-4805-001

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญงาน
ชานาญงาน

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญงาน
ชานาญงาน

245,280
271,200
299,640
249,360
198,840

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปวส. (ช่างยนต์)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานปูองกันฯ

10-3-00-1101-001 ปลัด อบต.
(นักบริหารท้องถิ่น)

ระดับ

10-3-01-3102-001
10-3-01-3103-001
10-3-01-3801-001
10-3-01-4101-001
10-3-01-4805-001

เจ้าพนักงานธุรการ
-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานขับรถบรรทุกน้า
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ยาม

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานปูองกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานขับรถบรรทุกน้า
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ยาม

-

เงินเดือน
หมายเหตุ
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆเงิน
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน
84,000
84,000

42,000

159,720

1,8000

กาหนดเพิ่ม
128,160
131,640

24,000
24,000

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

12,000
12,000
12,000
12,000
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ที่

ชื่อ - สกุล

กองคลัง
17 น.ส.ณิชนิภา ไต้สันเทียะ
18 นายอานนท์ เกตุพิบูลย์
19
20 น.ส.วิมล แหล่งหล้า
21 น.ส.ลัดดา ต่อชีวัน
พนักงานจ้างตานภารกิจ
22 นายยุทธศักดิ์ ใจแก้ว
23 น.ส.นารี พริ้งชัยภูมิ
กองช่าง
24 นายสุเมธ คลังชานาญ

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

10-3-04-2102-001 ผู้อานวยการกองคลัง
ต้น
(อานวยการท้องถิ่น)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10-3-04-2102-002 หัวหน้าฝุายการเงิน
ต้น
(อานวยการท้องถิ่น)
10-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ปก.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 10-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ
ชานาญงาน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 10-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชานาญงาน
ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปวส. (การบัญชี)

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

25 นายโสธร ชาปัด
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
26
พนักงานจ้างตานภารกิจ
27 นายนิวัฒน์ ปัฏชามูล
ปวช. (ช่างไฟฟูากาลัง)
กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
28 นายไกรทอง ตวนชัยภูมิ
ครุศาสตร์บัณฑิต
พนักงานจ้างทั่วไป
29 น.ส.พัชรินทร์ หงษ์วิเศษ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
30 น.ส.ประกายทิพย์ นามบุตรดี ปวช. (การบัญชี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

เลขที่
ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

10-3-04-2102-001 ผู้อานวยการกองคลัง
ต้น
(อานวยการท้องถิ่น)
10-3-04-2102-002 หัวหน้าฝุายการเงิน
ต้น
(อานวยการท้องถิ่น)
10-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ปก.
10-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ
ชานาญงาน
10-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชานาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

10-3-01-4101-001 ผู้อานวยการกองช่าง
(อานวยการท้องถิ่น)
10-3-05-4701-001 นายช่างโยธา
10-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟูา

10-3-01-4101-001 ผู้อานวยการกองช่าง
(อานวยการท้องถิ่น)
ชานาญงาน 10-3-05-4701-001 นายช่างโยธา
ปง./ปก. 10-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟูา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา

10-3-08-2107-001 ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(อานวยการท้องถิ่น)
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

ระดับ

ต้น

ต้น

10-3-08-2107-001 ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(อานวยการท้องถิ่น)
ผูด้ ูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

เงินเดือน

เงินเดือน
หมายเหตุ
เงินประจา เงินเพิ่มอื่นๆ
ตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน

431,400

42,000

278,520

18,000

297,900
239,640
234,960

ว่าง

156,000
151,680

ต้น

353,640

ชานาญงาน
ปง./ปก.

249,360
297,900

24,000
24,000

42,000

ว่าง

138,000
ต้น

335,880

108,000
108,000

22,000
42,000

12,000
12,000

อุดหนุน
อุดหนุน
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารงานขององค์กรต่างๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุดขององค์กรก็คือทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอื่นๆ ขององค์กรในการดาเนินงานให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรก็เป็นปัจจัย
สาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างประมาณคนกับปริมารงานและ
คุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่ององค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้กาลังคนอย่างเหมาะสม และมีการ
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
องค์การบริหารส่ วนตาบลห้วยไร่ ได้เล็งเห็นความสาคัญของบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานในองค์การอันได้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สาเร็จผลตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้
(1) จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม หรื อ การประชุ ม สั ม มนา หรื อ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตาม
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่ น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัด
ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีการ
ฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ เป็นผู้จัดฝึ กอบรมเองหรือร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสาย
งานของบุคลากร
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่างเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ชานาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอื่นๆ ตลอดจนถึงการขอรับคาแนะนาคาปรึกษาจาก
ผู้กากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
(4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อให้บุคลากรประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพื่อ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ลดการซับซ้อนของงานและใช้
ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมารของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
(8) ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นให้บุ คลากรนาหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รับบาลกาหนด
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ ได้จัดทาประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนัก งานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้ าง ตามแนวทางที่คระกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่นได้แนะนาไว้ เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม
2. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
3. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไร่ จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน
ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระทาอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง
4. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยไร่ จะพึงต้อนรับให้ความ
สะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและ
ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดุหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
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ภาคผนวก

