แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕60
ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2559

คานา
ด้วย คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่ง โดยจัดทาโครงสร้างส่วนราชการตามขนาด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลและระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่ว นตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 55) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับบัญชีจัดตาแหน่ง
พนั กงานส่ ว นตาบลเข้าสู่ป ระเภทตาแหน่ง สายงาน ตามระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง ) ตามมติ
ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 - 2560 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 แก้ไขรายการในแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปี 2559 และ 2560 โดยแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง
หรือระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในระบบแท่ง หรือการเปลี่ยนแปลงชื่อลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามขนาดและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล และแก้ไขรายละเอียดประมาณการภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจาปี 2559 และ 2560

องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
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๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
๔. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
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๘. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
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- สาเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เรื่อง กาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล
- สาเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เรื่อง แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
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แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕60
ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
********************

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ คณะกรรมการกลางพนั กงานส่ ว นตาบล (ก.อบต.) ได้มีป ระกาศคณะกรรมการกลาง
พนั กงานส่ ว นตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่ว นราชการและระดับ
ตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตรากาลังในรายการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่
ความรั บ ผิ ดชอบ ลั กษณะงานที่ ต้อ งปฏิ บั ติ ความยาก ปริ มาณและคุ ณ ภาพของงาน ตลอดจนทั้ ง ภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์ก ารบริหารส่วนตาบล
(อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
๑.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) จัดทา
แผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่ง
ข้า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยเสนอให้ คณะกรรมการพนั กงานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั งหวั ด )
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
อัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์ การบริหารส่วนตาบล (อบต.) วิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่ง โดยจัดทาโครงสร้างส่วนราชการตามขนาด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลและระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่ว นตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 55) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบกับบัญชีจัดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบลเข้าสู่ประเภทตาแหน่ง สายงาน ตามระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ตามมติ ก.
อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558
๑.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่ วนตาบลประทัดบุ จึงได้ จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕60 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประทั ด บุ มี โ ครงสร้ า งการแบ่ ง งานและระบบงาน
ระบบการจ้ า งที่ เ หมาะสม ไม่ ซ้ าซ้ อ น อัน จะเป็ น การประหยัด งบประมาณรายจ่ ายขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบล
๒.๒ เพื่อ ให้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลประทัด บุ มี การกาหนดตาแหน่ ง การจัด อัตราก าลั ง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้าง ว่าถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่
๒.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพั ฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒.6 เพือ่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ และการใช้อัตรากาลั งคนของบุคลากรเพื่อให้ การบริห ารงานขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบล
เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน เกิด ผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มี ประสิ ทธิภ าพ มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิ จ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีการกาหนดตาแหน่งอัตรากาลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประทั ด บุ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
(รอบปีงบประมาณ ๒๕๕8 - ๒๕60) ตามคาสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๕7 ซึ่งคณะกรรมการได้ดาเนินการในการจัดทา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่ วนตาบลประทัดบุ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่ว นตาบล พ .ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
และตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหาร และ
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงสภาพปัญหาของตาบล

-3๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
๓.๓ กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่งให้ เหมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ
๓.๔ กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการในองค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
3.5 กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
3.6 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
๓.7 ให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพั ฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีความครบถ้วน
สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ องค์การบริหารส่ วนตาบลได้วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจาเป็นพื้นฐาน ความต้ องการของ
ประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชน
อย่างแท้จริง
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
- ถนนบางสายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีสภาพชารุด เพราะผ่านการใช้งาน
มานานและไม่ได้มาตรฐาน บางสายยังเป็นถนนดินและลูกรังซึ่งเป็นอุปสรรคในการคมนาคมสัญจรไปมา
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- ก่อสร้างขยายและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มีสภาพที่ดีเหมาะสมและอานวย
ความสะดวกแก่ราษฎรที่สัญจรไปมา
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
๑.๒ ปัญหาทางระบายน้า
- รางและท่อระบายน้ามีไม่ถึงและต่อเนื่องกัน บางแห่งท่อระบายน้าตื้นเขิน ขนาด
ไม่เหมาะสม ทาให้น้าไหลไม่สะดวกเกิดน้าท่วมในช่วงฤดูฝน
- งบประมาณมีจานวนจากัด ไม่สามารถดาเนินการได้ทั่วพื้นที่

-4ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- ออกแบบวางแผนสร้ างรางและท่ อ ระบายน้ าเพิ่ ม เติม และให้ มี ค วามต่ อเนื่ อ ง
พร้อมทั้งปรับปรุงให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
๑.๓ ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ
- ระบบการบริการโทรศัพท์สาธารณะขององค์การโทรศัพท์ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ปัญหาโทรศัพท์สาธารณะชารุด ใช้การไม่ได้ ไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไข
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- ประสานงานองค์ ก ารโทรศั พ ท์ ใ นการติ ด ตั้ ง ตู้ โ ทรศั พ ท์ ส าธารณะเพิ่ ม เติ ม
ให้ครอบคลุมพื้นที่ และซ่อมบารุงตู้โทรศัพท์ที่ชารุดให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
- ปัญหาระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งในชุมชน/หมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง และบางแห่ง
ชารุดใช้การไม่ได้ ทาให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- ขยายไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั่ว ถึงทุกตรอกซอย พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไข
จุดที่ชารุดให้มีสภาพใช้งานได้ดี
๑.๕ ปัญหาขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง
- เนื่ อ งจากสภาพดิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ดิ น เหนี ย วปนทราย ไม่ มี แ ม่ น้ าไหลผ่ า น
ต้องอาศัยน้าฝนเป็นหลัก แหล่งน้าส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถ กักเก็บน้าได้ตลอดปี
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- ขุดลอกหนองน้า สระ อ่างเก็บน้าเดิมในเขตพื้นที่ให้สามารถรองรับปริมาณน้า
เพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
๑.๖ ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ
- แหล่งน้ามีไม่เพียงพอสาหรับผลิตน้าประปา บริการประปาไม่ทั่วถึง ระบบประปา
ยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการดาเนินการและแก้ไขปัญหา
- องค์การบริหารส่วนตาบลมีงบประมาณจากัด ไม่สามารถดาเนินการได้ทั่วทั้งพื้นที่
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- ขยายเขตบริการประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
- ขุดลอกแหล่งน้าเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้า
- จัดส่งบุคลากรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ปัญหาการว่างงาน มีรายได้ต่า ขาดทักษะและการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
- ราษฎรขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ ไม่ได้รับการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการประกอบอาชีพจากทางราชการ
ไม่มีอาชีพเสริมและไม่ให้ความสนใจ ไม่มีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนไม่ทั่วถึง

-5- ราษฎรขาดการรวมกลุ่ ม อาชี พ ไม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อาชี พ
ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์และความสาคัญของการรวมกลุ่ม
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมและฝึกทักษะเพิ่มเติมด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่ม
รายได้แก่ราษฎร ตลอดจนจัดหาตลาดในชุมชนและเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อการจาหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมอาชีพ
๓. ปัญหาด้านสังคมและชุมชน - การศึกษา
๓.๑ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ราษฎรขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย มีอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนนและ
ภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นในหมู่บ้านบ่อยครั้ง การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนดูแลไม่ทั่วถึง
๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- อัตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในเขตพื้นที่มีเพิ่มขึ้น เยาวชน
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว
๓.๓ ปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
- การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณี
ไม่ต่อเนื่องและจริงจัง ไม่มีผู้สืบทอด สืบค้นในการอนุรักษ์ฟื้นฟูด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ประชาชนขาดจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น
ขาดศูนย์กลางสถานที่ในการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๓.๔ ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
- ขาดโอกาสทางการศึ ก ษาและการเรี ย นต่ อ เนื่ อ งจากประชาชนมี ร ายได้ น้ อ ย
ขาดแคลนทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน
- ขาดแคลนทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
๓.๕ ปัญหาการขาดการดูแลป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์พาหนะ
- ยังมีการแพร่ระบาดโรคติดต่อที่เกิดจากยุง การป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้า ขาดการ
ป้องกันและกาจัดโรคที่เกิดจากสัตว์
๓.๖ ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต
- ประชาชนบางส่วนยังมีสุขภาพอนามัยไม่ดีพอ เนื่องจากปัญหาความยากจน
๓.๗ ปัญหาการสงเคราะห์ราษฎรผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็ก ผู้พิการ ผู้ยากไร้
- การได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง เป็นธรรม ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- รณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยประสานงานกับ
ปกครองในเขตพื้นที่และสถานีตารวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดให้มีสวัสดิการสังคมเพื่อผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
- จัดให้ มีการส่ งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา สนับสนุนสถาบันการศึกษาในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดจนให้การดูแลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

-6- จัดให้มีการส่งเสริมด้านกีฬาแก่ประชาชนและเยาวชนเป็นประจา
- ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ โดยให้ประชาชนทุกคนได้มสี ่วนร่วม
๔. ปัญหาการเมือง การบริหาร
๔.๑ ปัญหาราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
การเลือกตั้ง
- ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจตระหนักเห็นความสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การทางาน การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔.๒ ปัญหาความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองของสมาชิกสภาท้องถิ่น บทบาทของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ยังขาดวิสัยทัศน์ จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
๔.๓ ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
- ขาดอาคารบ้านพักของพนักงานฯ ทาให้ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
๔.๔ ปัญหาการพัฒนาจัดเก็บรายได้ ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั่วถึง ประชาชนยังไม่
เข้าใจในการที่ต้องเสียภาษีให้ท้องถิ่น ทาให้มีข้อจากัดทางด้านงบประมาณในการบริหารงานพัฒนา
๔.๕ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น มีการทิ้งขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ คูคลองและบนถนนหนทาง มีการบุกรุกที่สาธารณะ
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจงานของท้องถิ่นให้แก่ผู้นาท้องถิ่นและประชาชน
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างเข้าใจง่าย ทั่วถึง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
- สร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาระเบียบวินัย
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ประชาชนไม่ตระหนัก ถึงคุณค่าและเห็ นความส าคัญ ของป่าไม้ ขาดการดูแลรักษา
อนุรักษ์แหล่งน้าและการปลูกต้นไม้
๕.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนขาด
จิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการอนุรักษ์ดินและน้า
๕.๓ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความ
ราคาญต่อชุมชน
๕.๔ ไม่มีสวนสาธารณะเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
ประจาหมู่บ้าน
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จัดให้มีสวนสาธารณะ
สวนสุขภาพประจาตาบล
- รณรงค์สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุ กด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็ก
ก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา ส่ ว นด้านพัฒ นาอาชีพนั้ น จะเน้นพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ ตั้ง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้ นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT
เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนิ นการแก้ไขปัญหา
ในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ กาหนดวิธีการดาเนินการ
ตามภารกิจสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้
ตรงกับสภาพปั ญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็ น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ ใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่ว นตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))
(๒) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘ (๓))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา ๖๘ (๔))
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา ๑๖ (๑๐))

-8(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่ วกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒))
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา ๑๖ (๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ ์ (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) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา ๖๗ (๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘))
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา ๔๕ (๓))
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗ (๓))
(๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))
ภารกิจทัง้ ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่ วนตาบลประทัดบุได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึง ถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่ วนตาบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ :

มาตรา ๖๗, ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๔๓
มาตรา ๑๖, ๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน้ ตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
1. จุดแข็ง (Strengths)
1. มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และตามพระราชกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552
2. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
3. มีสายบังคับบัญชาที่สั้น ทาให้การประสานงาน การอานวยการ ความร่วมมือจากสานัก/
กองต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
4. มีงบประมาณเป็นของตนเองในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
5. มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนและภารกิจถ่ายโอนต่างๆ
6. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยที่เพียงพอ
7. การได้การสนับสนุนจากผู้นาชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. มีสถานศึกษาและสถานีอนามัยในพื้นที่อย่างเพียงพอ
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1. งบประมาณที่หน่วยงานจัดเก็บเอง จัดเก็บได้น้อย ไม่เพียงพอสาหรับการบริหารงาน
2. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่นน้อย และไม่
มีความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สมาชิกสภา อบต. ยังไม่ให้ความร่วมมือในกิจการงาน อบต. อย่างจริงจัง และยังไม่มี
ความเสียสละในการปฏิบัติงาน
4. หน่วยงานบางส่วนมีบคุ ลากรไม่พอสาหรับการปฏิบัติงาน ไม่มีความชานาญในงานที่
ปฏิบัติต้องได้รับการพัฒนา
5. บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจในภารกิจที่ได้ถ่ายโอนมาใหม่
6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุมทั้งตาบล
7. การบริการด้านสาธารณประโยชน์ไม่เพียงพอ
8. การรวมกลุ่ ม ของอาชี พ มี เ ฉพาะโครงสร้ า งแต่ ไ ม่ มีร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี การ
รวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง
3. โอกาส (Opportunities)
1. ด้านงบประมาณได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานภายนอก
2. สานักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ทาให้มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง
4. ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
5. รัฐบาลกระจายอานาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น
เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ
4. อุปสรรค (Threats)
1. ปัญหาน้าสาหรับอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
2. ประชาชนยังขาดความร่วมมือในบางเรื่อง
3. ปัญหาฝนไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร
4. ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่า
5. มีระเบียบกฎหมายหลายตัวที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตาม ซึ่งบางครั้งทาให้
การตีความด้านกฎหมายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ทาให้เกิดปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงาน
6. ระบบสาธารณูปโภคในบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า ถนน
7. มีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่มาก
8. การกระจายอานาจหน้าที่ของรัฐบาลขาดความชัดเจน ทาให้บุคลากรในหน่วยงานขาด
การประสานและความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอน
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๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่ วนตาบลประทัดบุ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่ว น
ราชการ ได้แก่
๑) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น 20 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จ านวน 5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ จานวน 4 อัตรา
พนักงานจ้างทัว่ ไป จานวน 3 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 32 อัตรา
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๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปั ญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล
มี ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว ภายใต้ อ านาจหน้ า ที่ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
๑) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่ วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่ว นราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิ น และเอกสารทางการเงิ น การตรวจสอบใบส าคั ญ ฎี ก างานเกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ
การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบีย นคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบ
ทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัส ดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย
๓) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัส ดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสู ตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนา
ตาราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ช่ว ยปฏิบัติงานบริห ารทั่ว ไปการบริห ารงานบุคคลของพนักงานจ้าง
ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระบบข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๘.๑ โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลประทัดบุ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง
ที่จะดาเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล
ให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวและในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตาม
ภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกาหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตาม
ภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ
พิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลประทัดบุ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง (เดิม)

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่(ระบบแท่ง)

๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอานวยการและข้อมูลข่าสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานตรวจสอบภายใน
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติ อบต.
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานดับเพลิงและกู้ภัย
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๑.๖ งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส
- งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ประสบปัญหาความยากจน
- งานปัญหาแรงงานในพืน้ ที่

หมายเหตุ

- 14 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง (เดิม)

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่ (ระบบแท่ง)
๑.๗ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๑.๘ งานอนามัยและสิง่ แวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
๑.๙ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้า
- งานป้องกันยาเสพติด
๑.๑๐ งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดมูลฝอย

๒. ส่วนการคลัง

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานการบัญชี
- งานทะเบียนคลุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนที่ภาษี
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ

หมายเหตุ

- 15 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง (เดิม)

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่ (ระบบแท่ง)

๓. ส่วนโยธา

๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานระบบข้อมูลก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้า
๓.๔ งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานข้อมูลพัฒนาเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๔.๒ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
๔.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรม
- งานกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา

หมายเหตุ

- 16 ๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้วิเคราะห์ การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจ
ที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราช
กรมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อให้ความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบล และเพื่อให้ การบริ ห ารงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้

- 17 -

- 18 -

- 19 -

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้นาผลวิเคราะห์การกาหนดอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง มาคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
ที่

ชื่อตาแหน่ง/สายงาน

ระดับ

จานวน
ทั้งหมด

2558

2559

2560

2558

2559

2560

1

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ต้น

1

1

395,820

1

1

1

-

-

-

12,120

3,420

13,320

365,760

399,240

412,560

ต้น

1

1

351,780

1

1

1

-

-

-

10,560

2,940

12,240

322,440

354,720

366,960

ต้น

1

-

388,200

1

1

1

-

-

-

10,740 12,360

13,620

289,560

400,560

414,180

ปก.
ปก.
ปก.
ปง.
ปง.
ปง.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

262,560
253,680
253,680
159,180
151,620
159,180

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

-

8,880
8,520
8,520
5,280
4,320
5,280

2,100
2,160
2,160
1,560
1,080
1,440

9,000
8,760
8,760
6,360
3,840
6,360

240,480
231,600
231,600
143,400
117,600
143,400

264,660
255,840
255,840
160,740
152,700
160,620

273,660
264,600
264,600
167,100
156,540
166,980

-

1
1

1
1

147,840
154,200

1
1

1
1

1
1

-

-

-

4,560
4,920

5,040
5,280

5,160
5,520

152,400
159,120

157,440
164,400

162,600
169,920

-

1
1

1
1

149,880
155,520

1
1

1
1

1
1

-

-

-

4,680
4,920

5,040
5,280

5,280
5,520

154,560
160,440

159,600
165,720

164,880
171,240

-

1
1

1
1

120,000
120,000

1
1

1
1

1
1

-

-

-

0
0

0
0

0
0

120,000
108,000

120,000
120,000

120,000
120,000

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (01)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒ)ิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานตกแต่งสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป

จานวนที่มีอยูป่ จั จุบนั

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่า อัตรากาลังคน
จะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
จานวนคน เงินเดือน(๑) 2558 2559 2560 2558 2559 2560

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (๒)

ค่าใช้จ่ายรวม (๓)

หมายเหตุ

ว่าง

ที่

16
17
18
19
20
21

ชื่อตาแหน่ง/สายงาน

กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒ)ิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กองช่าง (05)
22 ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
23 นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒ)ิ
24 ผู้ช่วยช่างโยธา
25
26
27
28
29
30
31

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒ)ิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ระดับ

จานวน
ทั้งหมด

จานวนที่มีอยูป่ จั จุบนั

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่า อัตรากาลังคน
จะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
จานวนคน เงินเดือน(๑) 2558 2559 2560 2558 2559 2560

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (๒)

ค่าใช้จ่ายรวม (๓)

หมายเหตุ

2558

2559

2560

2558

2559

2560

ต้น
ปก.
ปก.
ปง.
ปง./ชง.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

375,120
232,680
190,080
159,180
256,440

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

-

-

11,040
8,040
6,000
5,280
7,080

3,180
1,920
2,280
1,440
8,520

13,440
7,680
8,640
6,360
9,720

344,280
210,600
171,840
143,400
206,040

378,300
234,600
192,360
160,620
264,960

391,740
242,280
201,000
166,980
274,680

-

1

1

159,420

1

1

1

-

-

-

5,040

5,520

5,760

164,460

169,980

175,740

ต้น
ชง.

1
1

1
1

359,520
198,720

1
1

1
1

1
1

-

-

-

11,160
7,080

3,120
2,100

12,600
9,240

330,120
206,040

362,640
200,820

375,240
210,060

-

1

1

136,800

1

1

1

-

-

-

4,680

4,560

4,800

141,480

146,040

150,840

ต้น

1

1

323,520

1

1

1

-

-

-

10,740

2,760

11,520

289,560

326,280

337,800

ปก./ชก.

1

-

309,000

1

1

1

-

-

-

8,880 10,470

12,000

240,480

319,470

331,470

1

1

146,760

1

1

1

-

-

-

4,560

4,920

5,160

151,320

156,240

161,400

1
1

1
1

-

1
1

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

- เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุน

1
1

1
-

149,880
-

1
1

1
1

1
1

-

-

-

4,680
-

5,040
-

5,280
-

154,560
-

159,600
-

164,880 เงินรายได้
- เงินอุดหนุน

ว่าง

ว่าง

ที่

ชื่อตาแหน่ง/สายงาน

ระดับ

พนักงานจ้างทั่วไป
32 ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)
(4) รวม
(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%
(6) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
(7) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี

หมายเหตุ:

จานวน
ทั้งหมด

จานวนที่มีอยูป่ จั จุบนั

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่า อัตรากาลังคน
จะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
ระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
จานวนคน เงินเดือน(๑) 2558 2559 2560 2558 2559 2560

1

1

32

28

-

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (๒)

ค่าใช้จ่ายรวม (๓)

หมายเหตุ

2558

2559

2560

2558

2559

2560

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,220,260 32

32

32

-

-

-

187,560

105,690

215,940

5,694,540
1,138,908
6,833,448
34.17

6,325,950
1,056,550
7,382,500
36.91

6,541,890
1,308,378
7,850,268
37.38

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 เป็นเงิน

= 20,000,000 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 เป็นเงิน

= 20,000,000 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เป็นเงิน

= 21,000,000 ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559

เงินอุดหนุน

- 23 -

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560
(ตามระบบจาแนกตาแหน่ง ในระบบแท่ง) กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

สานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้อานวยการกองช่าง

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

๑. งานการเงิน
๒. งานการบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) ว่าง

งานบริหารทั่วไป
-

นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) (1)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (2)
พนักงานขับรถยนต์ (1)
พนักงานตกแต่งสวน (1)
นักการภารโรง (1)*
คนงานทั่วไป (1)*

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1)

-

ปฏิบัติการ
3

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
3

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง.) (1)

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

-

-

-

- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1)

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
4

2

รวม
13
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงิน

งานการบัญชี

- เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี (ปง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี (1)

ระดับ
จานวน

- นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปก.) (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

ปฏิบัติการ
2

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ปก.) (1)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
2

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)
ว่าง

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

-

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
1

-

รวม
6
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

งานผังเมือง

-

-

- ผู้ช่วยช่างโยธา (๑)

- นายช่างโยธา (ชง.) (1)

ระดับ

งานประสานสาธารณูปโภค

-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัตงิ าน
พิเศษ
-

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

1

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
1

-

รวม
3
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ๖ ระดับต้น) (1)

งานบริหารการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) ว่าง
- ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

ปฏิบัติการ
1

-

-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
-

ครู (1)
ครูผู้ดูแลเด็ก (1)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) (๒) ว่าง 1
ผู้ดูแลเด็ก (๑)*

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

-

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
5

1

รวม
8
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๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ที่
1
2

ชื่อ - สกุล
นางเขมานันท์
นายพิเชฐ

คุณวุฒิ
การศึกษา
วรทรัพย์

รบ.(รัฐศาสตร์)

บุญประสิทธิ์ รม.(รัฐศาสตร์)

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ประเภท ระดับ
7

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

ประเภท

ระดับ

68-3-00-1101-001 ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

บท.

ต้น

68-3-00-1101-002 รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

บท.

00-0101-001 ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)

บริหาร

00-0101-002 รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)

บริหาร

01-0101-001 หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

บริหาร

6

สานักปลัด อบต.
68-3-01-2101-001 หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)

6

3

สานักงานปลัด อบต.
-ว่าง-

4

นางสาวพรรณวรัท

ชาญเจริญ

รม.(รัฐศาสตร์)

01-0208-001 บุคลากร

ทั่วไป

5

68-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

5

นางสาวจิตรา

สุระศร

บธ.บ.(การบัญชี)

01-0201-001 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ทั่วไป

6

นางสาวยุภาวรรณ

วรรณูปถัมภ์ ศศ.บ.(รปศ.)

01-0704-001 นักพัฒนาชุมชน

7

นางสาววลัยลักษณ์

จารุธาดา

01-0212-001 เจ้าพนักงานธุรการ

-

บธ.บ.(คอมฯ)

ต้น

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง

349,320

46,500

(29,110X12)

(3,500X3)+(4,000X9)

309,780

42,000

-

(25,660X6)+(25,970X6)

อท.

ต้น

346,200

42,000

-

วิชาการ

ปก.

262,560
(21,880X12)

-

-

5

68-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ

ปก.

253,680
(21,140X12)

-

-

ทั่วไป

5

68-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

วิชาการ

ปก.

253,680
(21,140X12)

-

-

ทั่วไป

2

68-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ปง.

155,160

-

(12,890X6)+(12,970X6)

8

นางสาวธัญญา

สายน้อย

ปวช.(คอมฯ)

01-0206-001 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ทั่วไป

1

68-3-01-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ

ทั่วไป

ปง.

127,620

นายพิรุณ

จองชนะ

ปวส.(วิทยาศาสตร์) 01-0222-001 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ทั่วไป

2

68-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ทั่วไป

ปง.

152,280
(12,650X6)+(12,730X6)

4,020
(395X3)+(315X9)

-

(10,570X6)+(10,700X6)

9

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน
-

24,000
(2,000X12)

-

6,900
(635X3)+(555X9)

(ว่าง)

- 29 ที่

10

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวบัณฑิตา
หาญสุด
ปวช.(พาณิชยกรรม)

เลขที่ตาแหน่ง
-

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง
ผช.จนท.ธุรการ

ประเภท ระดับ
-

-

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท

ระดับ

-

-

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจา
ตาแหน่ง

123,840

-

(10,320X12)

11

นางธัญญารัตน์

วาหะมงคล

ปวช.(คอมฯ)

-

ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

-

-

130,200

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
นายจรัญ
ธนูศิลป์
ศศ.บ.(พัฒนาท้องถิ่น)

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์

-

-

125,880

-

นายสุพิน

วนมา

ม.6

-

พนักงานตกแต่งสวน

-

-

-

พนักงานตกแต่งสวน

-

-

131,520

-

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพาวรรณ
ศุภผล

ม.6

-

นักการภารโรง

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
นักการภารโรง

-

-

108,000

-

นางสาวบุษราคัม

ทองโยง

รบ.(รัฐศาสตร์)

-

คนงานทั่วไป

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

108,000
(9,000X12)

154,200

24,000

149,880

24,000

155,520

(2,000X12)

-

(9,000X12)

15

24,000

(2,000X12)

(10,960X12)

14

147,840

(2,000X12)

(10,490X12)

13

24,000
(2,000X12)

(10,850X12)

12

หมายเหตุ
เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

12,000

120,000

(1000X12)

-

12,000
(1,000X12)

120,000

- 30 ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
เลขที่ตาแหน่ง

16

17

ส่วนการคลัง
นางสาวภูรีรัตน์

นางสุมิตรา

สดมสุข

ดวงใจดี

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

บธ.บ.(การบัญชี)

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ประเภท ระดับ

04-0103-001 หน.ส่วนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

บริหาร

04-0307-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ทั่วไป

6

5

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

ประเภท

ระดับ

กองคลัง
68-3-04-2102-001 ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

อท.

ต้น

68-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

วิชาการ

เงินเดือน

เงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง

หมายเหตุ

333,120

42,000

-

-

-

190,080
(15,840X12)

-

-

152,280

-

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน

(27,490X6)+(28,030X6)

ปก.

232,680
(19,300X6)+(19,480X6)

18

นางสาวนิยะดา

ทองประดับ

รม.(รัฐศาสตร์)

04-0310-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ทั่วไป

3

68-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

19

นางสาวจีรนุช

เยาวลักษณ์

บธ.บ.(การบัญชี)

04-0306-001 เจ้าพนักงานการเงินฯ

ทั่วไป

2

68-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินฯ

วิชาการ

ปก.

ทั่วไป

ปง.

6,900

(12,650X6)+(12,730X6)

20
21

-ว่าง-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นางนุชธนา
คงสกุล
บธ.บ.(การบัญชี)

04-0313-001 เจ้าพนักงานพัสดุ
-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

ทั่วไป
-

2-4/5 68-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

ทั่วไป

(ปง./ชง.)

-

-

(635X3)+(555X9)

256,440
138,000

-

(11,500X12)

22
23

ส่วนโยธา
นายสุพรรณ
นายพิเชษฐ์

พรหมสวัสดิ์
บุญเกิด

วทบ.(อุตสาหกรรม)
ปวส.(ช่างโยธา)

05-0104-001 หัวหน้าส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง)

บริหาร

05-0503-001 นายช่างโยธา

ทั่วไป

7
5

กองช่าง
68-3-05-2103-001 ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

อท.

68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา

ทั่วไป

ต้น

317,520

21,420
(1,785X12)

42,000

-

-

-

(26,460X12)

ชง.

198,720
(16,550X6)+(16,570X6)

24

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายธนกฤต
ยอดเครือ
วทบ.(ก่อสร้าง)

-

ผู้ช่วยช่างโยธา

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยช่างโยธา

-

-

112,800
(9,400X12)

-

24,000
(2,000X12)

ว่าง

- 31 ที่

25

ชื่อ - สกุล

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง
ประเภท ระดับ

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายไพบูรณ์
พรมชาติ
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 08-0108-001 หน.ส่วนการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา)

26
27

คุณวุฒิ
การศึกษา

-ว่าง-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายนราศักดิ์
พะงาตุนัด ศศ.บ.(รปศ.)

08-0805-001 นักวิชาการศึกษา
-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

บริหาร

6

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ศุภผล

คบ.(การศึกษาปฐมวัย)

32-2-0131

ครู คศ.1

-

สายงาน
การสอน

29

นางสาวอัจฉรา

คบ.(การศึกษาปฐมวัย)

32-2-0442

ครูผู้ดูแลเด็ก

-

สายงาน
การสอน

30

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
นางสาวมณีรัตน์
สุขสมาน
ม.6

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

31
32

-ว่างพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ

ชื่อดัง

-

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

คบ.(การศึกษาปฐมวัย)

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
68-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

ทั่วไป 3-5/6ว 68-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา

28

โสนาพูน

เลขที่ตาแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
32-2-0131
ครู คศ.1
32-2-0442

ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
-

ประเภท

ระดับ

อท.

ต้น

เงินเดือน
281,520

เงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิม่ อื่นๆ/
เงินค่าตอบแทน
42,000

-

-

-

-

122,760
(10,230X12)

-

(23,370X6)+(23,550X6)

วิชาการ (ปก./ชก.)
-

-

ว่าง

24,000
(2,000X12)

-

สายงาน
การสอน

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

สายงาน
การสอน

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

125,880
(10,490X12)

-

24,000
(2,000X12)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

108,000
(9,000X12)

-

(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

หมายเหตุ

-

ว่าง
(เงินอุดหนุน)

12,000

(เงินอุดหนุน)

(1,000X12)
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประทั ด บุ จะก าหนดแนวทางพั ฒ นาพนั กงานจ้ างโดยการจั ด ท า
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชานาญ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม
อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคน
ทุกตาแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง ๔ ปี ทั้งนี้ วิธีการ
พัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานจ้างเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่ ว นตาบล พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ดารงตนอยู่ในกรอบของการเป็น ข้าราชการ พนักงานจ้างที่ดีของรัฐ อันจะนามาซึ่งความพอใจของผู้บริการ
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งจะทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้ ง
สร้างความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้ยึดเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริ การด้ว ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๖. พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นสาคัญ

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เรื่อง แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559
***********************
ด้วย ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้ าที่ โดยกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อวัน ที่ 29 มีน าคม 2559 มีม ติเ ห็ นชอบก าหนดให้ องค์การบริห ารส่ ว นต าบลประทัด บุ
เป็ น องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลขนาดกลาง และประกาศองค์การบริหารส่ว นตาบลประทัดบุ เรื่อง การกาหนด
โครงสร้ า งส่ ว นราชการและระดั บ ต าแหน่ ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ดังนี้
1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เรื่อง แผนอัตรากาลัง
3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559
2. ให้ ย กเลิ ก โครงสร้ า งส่ ว นราชการและระดั บ ต าแหน่ ง ในแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 โดยให้เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลฉบับนี้แทน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
***********************
ด้วย ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลให้เหมาะสมกับภารกิ จตามหน้าที่ โดยกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง และได้จัดทาโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของขนาดองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

สานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้อานวยการกองช่าง

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

๑. งานการเงิน
๒. งานการบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงสร้างสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) ว่าง

งานบริหารทั่วไป
-

นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) (1)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (2)
พนักงานขับรถยนต์ (1)
พนักงานตกแต่งสวน (1)
นักการภารโรง (1)*
คนงานทั่วไป (1)*

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1)

-

ปฏิบัติการ
3

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
3

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง.) (1)

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

-

-

-

- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1)

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
4

2

รวม
13

โครงสร้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงิน

งานการบัญชี

- เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี (ปง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี (1)

ระดับ
จานวน

- นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปก.) (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

ปฏิบัติการ
2

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ปก.) (1)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
2

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)
ว่าง

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

-

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
1

-

รวม
6

โครงสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

งานผังเมือง

-

-

- ผู้ช่วยช่างโยธา (๑)

- นายช่างโยธา (ชง.) (1)

ระดับ

งานประสานสาธารณูปโภค

-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
-

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

1

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
1

-

รวม
3

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

งานบริหารการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) ว่าง
- ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

ปฏิบัติการ
1

-

-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
-

ครู (1)
ครูผู้ดูแลเด็ก (1)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) (๒) ว่าง 1
ผู้ดูแลเด็ก (๑)*

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

-

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
5

1

รวม
8

บัญชีระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ลงวันที่ 19 เมษายน 2559
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง
68-3-00-1101-001 นางเขมานันท์
วรทรัพย์
68-3-00-1101-002 นายพิเชฐ
บุญประสิทธิ์
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
68-3-01-2101-001
68-3-01-3102-001 นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ
68-3-01-3103-001 นางสาวจิตรา
สุระศร
68-3-01-3801-001 นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์
68-3-01-4101-001 นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา
68-3-01-4101-002 นางสาวธัญญา
สายน้อย
68-3-01-4805-001 นายพิรุณ
จองชนะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวบัณฑิตา
หาญสุด
นางธัญญารัตน์
วาหะมงคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
นายจรัญ
ธนูศิลป์
นายสุพิน
วนมา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพาวรรณ
ศุภผล
นางสาวบุษราคัม
ทองโยง
ตาแหน่งเลขที่

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ตาแหน่ง
ประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
ประเภท
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น
นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ระดับ

หมายเหตุ
(ตาแหน่งระดับซี)

ต้น
ต้น

7 เดิม
6 เดิม

ต้น
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

ว่าง
5 เดิม
5 เดิม
5 เดิม
2 เดิม
1 เดิม
2 เดิม

-

-

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานตกแต่งสวน

-

-

-

นักการภารโรง
คนงานทั่วไป

-

-2ลาดับ
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ตาแหน่งเลขที่

ชื่อ-สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

กองคลัง
68-3-04-2102-001 นางสาวภูรรี ัตน์
68-3-04-3201-001 นางสุมิตรา
68-3-04-3203-001 นางสาวนิยะดา
68-3-04-4201-001 นางสาวจีรนุช
68-3-04-4203-001
ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒ)ิ
นางนุชธนา
กองช่าง
68-3-05-2103-001 นายสุพรรณ
68-3-05-4701-001 นายพิเชษฐ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายธนกฤต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
68-3-08-2107-001 นายไพบูรณ์
68-3-08-3803-001
ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายนราศักดิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
32-2-0131
นางสาวจันทร์เพ็ญ
32-2-0442
นางสาวอัจฉรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
นางสาวมณีรัตน์
ว่าง

สดมสุข
ดวงใจดี
ทองประดับ
เยาวลักษณ์

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

คงสกุล
พรหมสวัสดิ์
บุญเกิด

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
-

พรมชาติ

ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นักวิชาการศึกษา
พะงาตุนัด

สุขสมาน

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

-

ยอดเครือ

ศุภผล
โสนาพูน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง

นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ครู
ครูผดู้ ูแลเด็ก

ครู
ครูผดู้ ูแลเด็ก

-

-

ตาแหน่ง
ประเภท
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป
ผช.ช่างโยธา

ระดับ
ต้น
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปง./ชง.

หมายเหตุ
(ตาแหน่งระดับซี)

6 เดิม
5 เดิม
3 เดิม
2 เดิม
ว่าง

ต้น
ชานาญงาน

7 เดิม
5 เดิม

-

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ

ต้น
ปก./ชก.

6 เดิม
ว่าง

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

สายงานการสอน
สายงานการสอน

-

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

ผช.ครูผดู้ ูแลเด็ก
ผช.ครูผดู้ ูแลเด็ก

-

เงินรายได้
เงินอุดหนุน (ว่าง)

-3ลาดับ
ที่
32

ตาแหน่งเลขที่

ชื่อ-สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ

ชื่อดัง

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่ง
ประเภท

ระดับ

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)

-

หมายเหตุ
(ตาแหน่งระดับซี)
เงินอุดหนุน

