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๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางขเา ราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง
มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ อัตราตาแหน่ ง กาหนดใหเ คณะกรรมการขเาราชการหรือพนักงานส่ ว นทเองถิ่น
(ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จานวนเท่าใด ใหเคานึงถึงภาระหนเาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตเองปฏิบัติ ความยาก และ
คุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใชเจ่ายขององค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น ที่จะตเองจ่ายในดเาน
บุคคล โดยใหเองค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น จัดทาแผนอัตรากาลังของขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเ องถิ่น เพื่อ
ใชเในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการกลางขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่น
(ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหเเปนนไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางขเาราชการหรือพนักงานส่วน
ทเองถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจเาง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจเาง
สาหรับองค์กรปกครองส่วนทเองถิ่นดังกล่าว กาหนดเพื่อเปนนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจเาง ใหเเกิดความเหมาะสมและใหเการปฏิบัติหนเาที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนทเองถิ่นเกิดความ
คล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ทเองถิ่น โดยไดเกาหนดใหเคณะกรรมการขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่นนามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจเางมากาหนดเปนนประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจเาง พรเอมทั้งใหเองค์กรปกครอง
ส่วนทเองถิ่นดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการขเาราชการหรือพนักงานส่วน
ทเองถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจเาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่.29 กรกฎาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางขเาราชการ หรือพนักงานส่วนทเองถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) ไดเมีมติเห็นชอบ
ประกาศกาหนดการกาหนดตาแหน่งขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่น โดยกาหนดแนวทางใหเองค์กร
ปกครองส่วนทเองถิ่น จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น เพื่อเปนนกรอบในการกาหนด
ตาแหน่งและการใชเตาแหน่งขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่น ลูกจเางประจาและพนักงานจเาง โดยใหเเสนอ
ใหเคณะกรรมการขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหเความเห็นชอบ โดยไดเ
กาหนดใหเองค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหนเาที่และ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น วิเคราะห์ความตเองการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใชเกาลังคน
จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งขเาราชการหรือพนักงาน
ส่วนทเองถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงไดเจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเปนนการปรับปรุงหนเาที่ความรับผิดชอบ เปนนการกาหนดหนเาที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการใหเชัดเจน ไม่ซ้าซเอนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพื่อใหเรูเว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง
หน่วยงานมีบทบาทหนเาที่อย่างไร
๒.๒ เพื่อเปนนการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิม
เหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกตเองเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบเาง
๒.๓ เพื่อตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใชเคน (Post Audit) เปนนการตรวจสอบทั้ง
จานวน ระดับ และสายงาน เพื่อดูว่าการมอบหมายหนเาที่งานเปนนไปตามที่ ก.อบต. กาหนดหรือไม่ มีการใชเคน
ไม่ตรงกับตาแหน่งที่ ก.อบต. กาหนดบเางหรือไม่
2.4 เพื่อเปนนการกาหนดกรอบอัตรากาลัง พิจารณาว่า ในระยะเวลาขเางหนเา (๓ปี) องค์การ
บริหารส่วนตาบลตาบลมีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ตเองใชเคนเท่าไร ระดับใดบเางใหเสอดคลเองกับมาตรการ
จากัดกาลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทเองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่
๒.5 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ตาแหน่ง โดยใหเแต่ละส่วนราชการซึ่ง
เปนนผูเที่มีความเขเาใจในหนเาที่การงานดีมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักเกณฑ์จะช่วยใหเกระบวนการกาหนด
ตาแหน่งมีประสิทธิภาพและไดเมาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้น ๆ
๒.6 เปนนการจัดทารายละเอียดหนเาที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใชเเปนนหลักฐาน
ว่าตาแหน่งใดมีหนเาที่การงานอะไรบเาง ทาใหเสะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ตาแหน่ง การตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและเปนนคู่มือในการมอบหมายงานดเวย
๒.7 เปนนการสรเางความกเาวหนเาในสายอาชีพต่าง ๆ เปนนการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหา
อะไรจะแกเปัญหาดเวยวิธีใดเพื่อใหเทุกสายงานมีทางกเาวหนเาไดเตามความเหมาะสม
2.8 เพื่อสรเางและรักษาพนักงานไวเในระบบราชการ มีการนาหลักเกณฑ์การกาหนดตาแหน่ง
โดยพิจารณาจากผลงานสรเางความกเาวหนเาในสายงาน
- กาหนดขึ้นตามความจาเปนนอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ
- กาหนดหนเาที่ไวเอย่างแน่นอนเปนนรายตาแหน่ง
- มีระบบการเขเาสู่ตาแหน่ง ระบบการเลื่อนตาแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเทเปนนตาแหน่งที่
กาหนดเปนนการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเปนนระยะๆ
- มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติไดเตเองมีการโยกยเายหรือยุบเลิกตาแหน่ง
- การวัดผลงานใชเคณะคณะกรรมการผูเทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานยเอนหลัง
2.9 การปรับปรุงหน่วยงานการเจเาหนเาที่ เปนนสิ่งที่ตเองทาควบคู่กับการวางแผนอัตรากาลัง
ซึ่งหน่วยงานการเจเาหนเาที่จะตเองเปนนผูเรับช่วงงานและดูแลใหเเปนนไปตามแผนอัตรากาลัง โดยตเอง
- ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรตเองทาบเาง มีปัญหาอย่างไร และตเอง
ปรับปรุงอะไร
- ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจาและงานวิชาการ
- ตเองมีบุคลากรที่เขเมแข็ง มีความรูเ ความเขเาใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเปนนอย่างดี
2.10 เพื่อใหเองค์การบริหารส่วนตาบล มีโครงสรเางการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้าซเอน
/11. เพื่อใหเ...

-32.11 เพื่อใหเองค์การบริหารส่วนตาบลมีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสรเาง
ใหเเหมาะสมกับอานาจหนเาที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น
แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใหเองค์กรปกครองส่วน
ทเองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
2.12 เพื่อใหเคณะกรรมการขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใชเตาแหน่งขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่นว่าถูกตเองเหมาะสมหรือไม่
2.13 เพื่อเปนนแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใชเอัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2.14
เพื่อใหเองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ขเาราชการเพื่อใหเการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจตามอานาจหนเาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุเมค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเปนนการต่อการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตเองการของประชาชนไดเ
เปนนอย่างดี
2.15 เพื่อใหเองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถควบคุมภาระค่าใชเจ่ายดเานการบริหารงานบุคคล
ใหเเปนนไปตามที่กฎหมายกาหนด

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยทั่วไปการกาหนดจานวนตาแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ควรคานึงถึงการกาหนดใหเมีจานวนที่
เหมาะสมกับลักษณะหนเาที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จานวนตาแหน่ ง
จาเปนนที่เจเาหนเาที่ที่มีหนเาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะตเองหาวิธีการมาใชเในการวิเคราะห์ใหเเหมาะสมกับลักษณะ
และประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ตาแหน่งที่ใชเอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะพิจารณา
วิเคราะห์จานวนตาแหน่งในส่วนราชการใด จาเปนนอย่างยิ่งที่จะตเองทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้
1. หนเาที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และวิธีการดาเนินงานของหน่วยงานที่จะ
กาหนดจานวนตาแหน่งใหเ
2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตรากาลังใหเหน่วยงานที่จะกาหนดตาแหน่ง โดยจาเปนนตเองทราบ
อัตรากาลังเจเาหนเาทีท่ ี่มีอยู่เดิมและที่จะกาหนดเพิ่มขึ้นใหม่
3. เหตุผลและความจาเปนนที่จะตเองมีตาแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ใหเอานาจแก่
ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเปนนขเอผูกพันกับรัฐดเานใด หรือรองรับการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์ที่สอดคลเองกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุในดเานใด หรือตามนโยบายของผูเบริหาร
งานเดิมมีอะไรบเาง ที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตรากาลังเจเาหนเาที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติ ใหเสาเร็จลุล่วง
ลงไดเ เช่น การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขต
การปฏิบัติงาน เปนนตเน
/4. เกณฑ์การ...

-44. เกณฑ์การคานวณจานวนตาแหน่งซึ่งส่วนราชการไดเกาหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการที่
องค์การบริหารส่วนตาบลประทั ดบุ จะกาหนดจานวนตาแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่กาหนดขึ้น โดยการ
เปรียบเทียบกาลังคนที่มีอยู่เดิมกับภาระงานที่ตเองทา โดยคานวณมาตรฐานการทางานใหเไดเว่า คน 1 คน ใน
1 วัน สามารถทางานในตาแหน่งไดเมากนเอยเพียงใด และภาระงานทั้งปีที่จะมีจานวนเท่าใด เพื่อที่จะคานวณ
ว่าใน 1 ปี ใชเจานวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น และอัตรากาลังเจเาหนเาที่ที่มีอยู่ในขณะนี้มีมากนเอยกว่าเกณฑ์ที่
คานวณไวเหรือไม่
5. หนเาที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะกาหนดขึ้นใหม่เปนนรายตาแหน่ง ควรทราบก่อนว่า
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเปนนอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจเาหนเาที่ที่ควร
ปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented)
ขั้นตอนสาหรับการวางแผนอัตรากาลัง มีดังนี้
1. ทบทวนกระบวนการทางานและขั้นตอนการทางาน รวมทั้งเวลาที่ใชเในแต่ละขั้นตอน
2. ทาการสารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ตเอง
ทาเพิ่มหรือไม่จาเปนนตเองทาหรือใชเเทคโนโลยีมาช่วยทาไดเ
3. รวบรวมขเอมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใชเในการวางแผนอัตรากาลังประจาปี เช่น จานวนบุคลากร
ปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานไดเรับการจัดสรร
4. นางบประมาณที่หน่วยงานไดเรับการจัดสรรมาคานวณอัตรากาลัง โดยคิดจากค่าจเางเงินเดือน
บุคลากร และค่าใชเจ่ายรายกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
5. ใชเเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio analysis)
ประสิทธิภาพการทางาน พนักงานต่ออุปกรณ์
6. นาการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจานวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคลเองกับ งบประมาณที่
ไดเรับการจัดสรร
7. จัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีของหน่วยงานต่าง ๆ
8. ควบคุมอัตรากาลังคนตามแผนอัตรากาลังประจาปี
9. ดาเนินการปรับปรุงอัตรากาลังลด - เพิ่มจานวนบุคลากรดเวยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคน
จากหน่วยงานที่มีอัตรากาลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตรากาลังขาด
10. ทบทวนและปรับปรุงขเอมูลอัตรากาลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนเาที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนทเองถิ่น ควรจะตเองพิจารณาถึงกาลังเงิน กาลัง
งบประมาณ กาลังคน กาลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชเและหนเาที่ความรับผิดชอบควรเปนน
เรื่องที่เปนนประโยชน์ต่อทเองถิ่นอย่างแทเจริง หากเกินกว่าภาระหรือเปนนนโยบายซึ่งรัฐบาลตเองการความเปนน
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ควรมอบใหเทเองถิ่นดาเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
/การกาหนด...

-5การกาหนดหนเาที่ความรับผิดชอบใหเหน่วยการปกครองทเองถิ่นดาเนินการ มีขเอพิจารณาดังนี้
๑. เปนนงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดลเอมของทเองถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอานวยความสะดวกใน
ชีวิตความเปนนอยู่ของชุมชน ไดเแก่ การก่อสรเางถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ การกาจัดขยะมูลฝอย
๒. เปนนงานที่เกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง
๒.๑ เปนนงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ดเานนี้มีความสาคัญต่อประชาชนในทเองถิ่นมาก
เช่น การจัดใหเมีหน่วยบริหารทางสาธารณสุข จัดใหเมีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เปนนตเน
๒.๒ เปนนงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ทเองถิ่น หากปล่อยใหเประชาชนดาเนินการเองอาจไม่ไดเ
รับผลดีเท่าที่ควรจะเปนน จัดใหเมีโรงรับจานา การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายไดเ โดยสามารถเรียกค่าบริการ
จากประชาชน
๓. กาหนดโครงสรเางการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหนเาที่ความรับผิดชอบ ใหเสามารถแกเปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ไดเอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตเองการของประชาชน
๔. กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่งและระดับตาแหน่งใหเ เหมาะสมกับ
ภาระหนเาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรเางความกเาวหนเาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ
๕. กาหนดความตเองการพนักงานจเางในองค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น โดยใหเหัวหนเาส่วนราชการ
เขเามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเปนนและความตเองการในการใชเพนักงานจเางใหเตรงกับภารกิจและอานาจ
หนเาที่ที่ตเองปฏิบัติอย่างแทเจริง และตเองคานึงถึงโครงสรเางส่วนราชการ และจานวนขเาราชการ ลูกจเางประจา
ในองค์กรปกครองส่วนทเองถิ่นประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจเาง
๖. กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจเาง จานวนตาแหน่งใหเเหมาะสมกับภารกิจ อานาจหนเาที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเเ หมาะสมกับโครงสรเางส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนทเองถิ่น
๗. จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใชเจ่ายดเานการบริหารงานบุคคลตเองไม่เกินรเอยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
๘. ใหเขเาราชการหรือพนักงานส่วนทเองถิ่น ลูกจเางประจาและพนักงานจเางทุกคน ไดเรับการ
พัฒนาความรูเความสามารถอย่างนเอยปีละ ๑ ครั้ง

๔. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ไดเรับการประกาศจัดตั้งเปนนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลประทัดบุ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ มีพื้นที่ ๒๗ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ถนน รพช.
(เร่งรัดพัฒนาชนบท) สายตาบลเชื้อเพลิง - บเานหนองยาว ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบเานเรือนอาศัยอยู่
กระจายไปทั่วตามแนวเขตของหมู่บเาน ระยะทางจากตาบลประทัดบุไปอาเภอปราสาทประมาณ ๑๓ กิโลเมตร
ใชเเวลาเดินทาง ๓๐ - ๔๐ นาที
/อาณาเขต...

-6อาณาเขตและเนื้อที่
- ทิศเหนือติดต่อกับตาบลสวาย อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
- ทิศใตเติดต่อกับตาบลสมุด อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- ทิศตะวันออกติดต่อกับตาบลไพล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- ทิศตะวันตกติดต่อกับตาบลสมุด อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เปนนพื้นที่ราบสูง จานวน ๓ ใน ๔ ส่วนพื้นที่อีก
จานวน ๑ ใน ๔ เปนนที่อยู่อาศัยและทาไร่ สภาพดินส่วนใหญ่เปนนดินเหนียวปนทราย ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน
การเกษตรตเองอาศัยน้าฝนเปนนหลัก แหล่งน้าส่วนใหญ่มีสภาพตื้ นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าไดเตลอดปี จะมีน้า
ใชเช่วงฤดูฝนเท่านั้น

2,278
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีจานวนประชากร จานวน 4,626 คน แยกเปนนชาย
คน หญิง 2,348 คน จานวน 1,278 ครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ประชากรแยกเปนนรายหมู่บเานไดเ ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน
จานวน
จานวนประชากรทั้งหมด
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
บเานจบก
203
344
371
715
บเานหนองยาว
148
236
226
462
บเานสระกอร์
155
300
296
596
บเานปจิก
119
192
199
391
บเานภูมิกันดาร
114
183
184
367
บเานสวายปรีง
139
240
266
506
บเานพนม
161
327
342
669
บเานประทัดบุ
161
308
302
610
บเานปจิกพัฒนา
78
148
162
310
รวม
1,278
2,278
2,348
4,626

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทานา , ทาไร่ และมีอาชีพรอง คือ เลี้ยงไก่ ,
เลี้ยงหมู ปลูกผัก, ทอผเาไหม
สภาพสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บเาน/หเองสมุดประชาชน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๔
๑

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
/สถาบัน...

-7สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์
๑. วัดราษฎร์เจริญผล
๒. วัดสุวรรณาราม
๓. วัดบเานจบก

จานวน

๓

แห่ง

การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน ๑ แห่ง
- อัตราการมีและใชเสเวมราดน้า รเอยละ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
“เกษตรอินทรีย์นาร่อง ทเองถิ่นน่าอยู่ รอบรูเกเาวหนเา ประชาเปนนสุข”
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
“คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์เปนนเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน”
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
๑. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษใหเไดเมาตรฐาน โดยแนวทางเกษตรอินทรีย์
๒. พัฒนาสังคมและชุมชนใหเมีความเขเมแข็งสามัคคี กลมเกลียว เปนนสังคมที่น่าอยู่
๓. เสริมสรเางคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางอารยธรรม
๕. เสริมสรเางเศรษฐกิจชุมชนใหเเกิดความยั่งยืน
๖. อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์โค - กระบือ
๗. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและคเาขายกับประเทศเพื่อนบเาน
๘. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและแปรรูปทรัพยากรทเองถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เพื่อใหเการดาเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล
ประทัดบุ จึงไดเกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาใหเมีความครอบคลุม สอดคลเองกับสภาพปัญหา
ความตเองการ ศักยภาพและอานาจหนเาที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
- การพัฒนาดเานโครงสรเางพื้นฐาน ถนน ไฟฟูา ประปาและระบบสาธารณูปโภค เนเนการพัฒนา
เสเนทางคมนาคม การไฟฟูา ประปา ใหเประชาชนไดเรับความสะดวกสบายดเานการสาธารณูปโภคและขนส่ง
/ยุทธศาสตร์...

-8ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคน
แนวทางการพัฒนา
- การส่ งเสริ มการศึกษาและการพัฒ นาคน เนเนการสรเางสั งคมแห่ งการเรียนรูเ การส่ งเสริ ม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาคนใหเเปนนผูเที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาดเานการศึกษาใหเทั่วถึง ส่งเสริมใหเเกิดการพัฒนาดเานร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญา ส่งเสริมใหเประชากรในวัยศึกษาไดเรับการศึกษาทุกคน และสถานศึกษามีคุณภาพ
ใกลเเคียงกัน รวมทั้งเปิดโอกาสใหเสตรีมีบทบาทการพัฒนามากขึ้น
- เปิดประตูสู่อาเซียน เนเนการพัฒนาดเานภาษาและพัฒนาคุณภาพสินคเา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
- การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เนเนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แกเไขปัญหา
สินคเาทางการเกษตรตกต่า และช่วยเหลือเกษตรกรในดเานอื่น ๆ
- การพั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น เนเ น การส่ ง เสริ ม ใหเ ป ลู ก ตเ น ไมเ แ ละบ ารุ ง รั ก ษา
สภาพแวดลเอม พัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการจัดสวัสดิการสังคม ปูองกันและแกเไขปัญหายาเสพ
ติด ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน
แนวทางการพัฒนา
- การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข เนเนการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย
การควบคุม ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและงานบริการ
แนวทางการพัฒนา
- การบริหารและงานบริการ เนเนสนับสนุนการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลในการ
ใหเบริการประชาชนและอานวยการเพื่อใหเบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตาบล ส่งเสริมใหเประชาชนทุก
คนอยู่ภายใตเกฎหมายอย่างเคร่งครัด คุเมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
ส่งเสริมใหเมีศูนย์การเรียนรูเชุมชนอย่างเปนนรูปธรรม เนเนการใหเบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
 นโยบายการสร้างรายได้
พัฒนาส่งเสริมอาชีพ นาไปสู่การสรเางงาน สรเางรายไดเ เพื่อใหเประชาชนมีรายไดเเพียงพอ
ต่อการดารงชีวิต พอมีพอกิน
 นโยบายการพัฒนาสังคม
- ดเานสาธารณสุ ขและสั งคม มุ่ งเนเ นพัฒ นาคนใหเ มีความสมบูร ณ์ทั้งทางดเานร่ างกาย
จิตใจ และสติปัญญา สรเางหลักประกันดเานสุขภาพ สรเางเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และการปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
/- ดเานการ...

-9- ดเานการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา บริการความรูเแก่ประชาชน เยาวชน ใชเเวลาว่างใหเ
เกิดประโยชน์ พัฒนาชุมชนในการพึ่งตนเอง
- ดเานการกีฬา ศาสนา ส่งเสริมพัฒนาดเานการกีฬา จัดสถานที่ออกกาลังกาย อุปกรณ์
กีฬา สนับสนุนการเผยแพร่ศาสนา กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ปลูกฝังจิตสานึกใหเกับทเองถิ่น
- ดเานการปูองกันยาเสพติด สรเางเครือข่ายเด็กและเยาวชนในกิจกรรมที่เปนนประโยชน์
ต่อทเองถิ่น ห่างไกลจากยาเสพติดแกเไขปัญหายาเสพติด ใหเทุกคนในชุมชนไดเมีส่วนร่วมแกเไขปัญหาความ
รุนแรงในทเองถิ่น
- ดเานครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผูเสูงอายุ และผูเดเ อยโอกาส ใหเการสงเคราะห์และ
สนับสนุนพัฒนาแก่ผูเยากไรเ ผูเพิการ และผูเดเอยโอกาส คนชรา ใหเมีสุขภาพชีวิตที่ดีและสามารถ พัฒนา
บริการสุขภาพอนามัยใหเทุกคนมีกิจกรรมในการใหเคาปรึกษา บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว สุขภาพ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัยแก่ผูเยากไรเ พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีใหเมีส่วนร่วมในการพัฒนาทเองถิ่น
 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปรั บ ปรุ งเสเ น ทางคมนาคมใหเ ไดเมาตรฐาน เพื่อใชเสั ญจรไปมาไดเอย่างสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และ พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม
 ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทเองถิ่น
 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรเางจิตสานึกใหเประชาชนมีบทบาทในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลเอม
 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนใหเประชาชนมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหเประชาชนไดเเขเาใจถึงสิทธิและ
หนเาที่ของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพ สรเางความโปร่งใสในการบริหาร และการใหเบริการประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
1. ดเานเกษตรอินทรีย์ เนเนเพิ่มศักยภาพการผลิต จัดตั้งและเพิ่มความเขเมแข็งใหเสถาบันเกษตร
เพื่อแปรรูปการตลาด เช่น โครงการผลิตขเาวหอมมะลิอินทรีย์ โครงการผลิตไก่พื้นเมือง โครงการจัดตั้งโรงสี
ชุมชนและอุปกรณ์การตลาด โครงการพัฒนาแปลงปลูกหม่อนไหมที่มีอยู่เดิมใหเมีคุณภาพ โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไหมพื้นเมือง
2. ดเานการท่องเที่ยว เนเนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เช่น โครงการสรเางโลกของ
ชเาง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดสุรินทร์ โครงการพัฒนาด่านช่องจอมเพื่อการท่องเที่ยว
และการคเา
3. ดเ า นการพั ฒ นาไหมสุ ริ น ทร์ เนเ น การตลาดน าการผลิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาทเองถิ่น เช่น โครงการจัดเทศกาลและแสดงไหมสุรินทร์ โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
4. ดเานพลังงานทดแทนที่ยั่ งยืน เนเนการสรเางจิตสานึกการใชเพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่ออนุรักษ์พลังงาน พัฒนาบุคลากรดเานพลังงาน
/5. ดเานการ...

- 10 5. ดเ า นการฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลเ อ ม เนเ น การฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลเอม
6. ดเานการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เนเนการเรียนรูเตลอดชีวิต การพัฒนาคุ ณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม เสริมสรเางสุขภาพแบบองค์รวม
เพื่อใหเการวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีความครบถเวน
สามารถดาเนินการตามอานาจหนเาที่ไดเอย่างมีประสิ ทธิภาพ องค์การบริหารส่ วนตาบลไดเวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจาเปนนพื้นฐาน ความตเ องการของ
ประชาชน โดยแบ่งออกเปนนดเานต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแกเไขใหเตรงกับความตเองการประชาชน
อย่างแทเจริง
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บเานไม่สะดวก
- ถนนบางสายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีสภาพชารุด เพราะผ่านการใชเงาน
มานานและไม่ไดเมาตรฐาน บางสายยังเปนนถนนดินและลูกรังซึ่งเปนนอุปสรรคในการคมนาคมสัญจรไปมา
ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- ก่อสรเางขยายและปรับปรุงถนนใหเไดเมาตรฐาน มีสภาพที่ดีเหมาะสมและอานวย
ความสะดวกแก่ราษฎรที่สัญจรไปมา
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขเองในการจัดสรรงบประมาณการก่อสรเาง/ซ่อมแซม
๑.๒ ปัญหาทางระบายน้า
- รางและท่อระบายน้ามีไม่ถึงและต่อเนื่องกัน บางแห่งท่อระบายน้าตื้นเขิน ขนาด
ไม่เหมาะสม ทาใหเน้าไหลไม่สะดวกเกิดน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน
- งบประมาณมีจานวนจากัด ไม่สามารถดาเนินการไดเทั่วพื้นที่
ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- ออกแบบวางแผนสรเ างรางและท่ อ ระบายน้ าเพิ่ ม เติม และใหเ มี ค วามต่ อเนื่ อ ง
พรเอมทั้งปรับปรุงใหเสามารถใชเการไดเอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขเองในการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
๑.๓ ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ
- ระบบการบริการโทรศัพท์สาธารณะขององค์การโทรศัพท์ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ปัญหาโทรศัพท์สาธารณะชารุด ใชเการไม่ไดเ ไม่ไดเรับการซ่อมแซมแกเไข
ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- ประสานงานองค์ ก ารโทรศั พ ท์ ใ นการติ ด ตั้ ง ตูเ โ ทรศั พ ท์ ส าธารณะเพิ่ ม เติ ม
ใหเครอบคลุมพื้นที่ และซ่อมบารุงตูเโทรศัพท์ที่ชารุดใหเสามารถใชเการไดเอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ปัญหาไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ
- ปัญหาระบบไฟฟูาสาธารณะที่ติดตั้งในชุมชน/หมู่บเานยังไม่ทั่วถึง และบางแห่ง
ชารุดใชเการไม่ไดเ ทาใหเประชาชนไม่ไดเรับความสะดวกในการสัญจรเวลากลางคืน
/ความตเองการ...

- 11 ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- ขยายไฟฟูาสาธารณะใหเครอบคลุมทั่วถึงทุกตรอกซอย พรเอมทั้งตรวจสอบแกเไข
จุดที่ชารุดใหเมีสภาพใชเงานไดเดี
๑.๕ ปัญหาขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแลเง
- เนื่ อ งจากสภาพดิ น ส่ ว นใหญ่ เ ปน น ดิ น เหนี ย วปนทราย ไม่ มี แ ม่ น้ าไหลผ่ า น
ตเองอาศัยน้าฝนเปนนหลัก แหล่งน้าส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถ กักเก็บน้าไดเตลอดปี
ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- ขุดลอกหนองน้า สระ อ่างเก็บน้าเดิมในเขตพื้นที่ใหเสามารถรองรับปริมาณน้า
เพื่อเก็บกักน้าไวเใชเในฤดูแลเง
๑.๖ ปัญหาระบบประปาหมู่บเานไม่เพียงพอ
- แหล่งน้ามีไม่เพียงพอสาหรับผลิตน้าประปา บริการประปาไม่ทั่วถึง ระบบประปา
ยังไม่ไดเมาตรฐาน ขาดบุคลากรที่มีความรูเความสามารถเฉพาะทางในการดาเนินการและแกเไขปัญหา
- องค์การบริหารส่วนตาบลมีงบประมาณจากัด ไม่สามารถดาเนินการไดเทั่วทั้งพื้นที่
ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- ขยายเขตบริการประปาใหเทั่วถึงทุกหมู่บเาน
- ขุดลอกแหล่งน้าเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้า
- จัดส่งบุคลากรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูเ/ทักษะ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขเองในการจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ปัญหาการว่างงาน มีรายไดเต่า ขาดทักษะและการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
- ราษฎรขาดความรูเและโอกาสในการประกอบอาชีพ ไม่ไดเรับการส่งเสริมและใหเ
ความรูเในการประกอบอาชีพจากทางราชการ
ไม่มีอาชีพเสริมและไม่ใหเความสนใจ ไม่มีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ไดเรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนไม่ทั่วถึง
- ราษฎรขาดการรวมกลุ่ ม อาชี พ ไม่ ไ ดเ รั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อาชี พ
ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ขาดความรูเความสามารถในการประกอบอาชีพ ขาดความรูเความเขเาใจ
เกี่ยวกับประโยชน์และความสาคัญของการรวมกลุ่ม
ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- ส่งเสริมใหเความรูเ ฝึกอบรมและฝึกทักษะเพิ่มเติมดเานการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่ม
รายไดเแก่ราษฎร ตลอดจนจัดหาตลาดในชุมชนและเครือข่ายนอกชุมชนเพื่อการจาหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขเองในการจัดฝึกอบรมอาชีพ
๓. ปัญหาด้านสังคมและชุมชน - การศึกษา
๓.๑ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ราษฎรขาดความรูเทางดเานกฎหมาย มีอุบัติเหตุจากการสัญจรบนทเองถนนและ
ภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นในหมู่บเานบ่อยครั้ง การรักษาความสงบเรียบรเอยของประชาชนดูแลไม่ทั่วถึง
/3.2 ปัญหา...

- 12 ๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- อัตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในเขตพื้นที่มีเพิ่มขึ้น เยาวชน
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว
๓.๓ ปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดเานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีทเองถิ่น
- การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณี
ไม่ต่อเนื่องและจริงจัง ไม่มีผูเสืบทอด สืบคเนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดเานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทเองถิ่น
- ประชาชนขาดจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของทเ อ งถิ่ น
ขาดศูนย์กลางสถานที่ในการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๓.๔ ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ผูเดเอยโอกาส
- ขาดโอกาสทางการศึ ก ษาและการเรี ย นต่ อ เนื่ อ งจากประชาชนมี ร ายไดเ นเ อ ย
ขาดแคลนทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน
- ขาดแคลนทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เปนนตเน
๓.๕ ปัญหาการขาดการดูแลปูองกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์พาหนะ
- ยังมีการแพร่ระบาดโรคติดต่อที่เกิดจากยุง การปูองกันโรคพิษสุนัขบเา ขาดการ
ปูองกันและกาจัดโรคที่เกิดจากสัตว์
๓.๖ ปัญหาดเานคุณภาพชีวิต
- ประชาชนบางส่วนยังมีสุขภาพอนามัยไม่ดีพอ เนื่องจากปัญหาความยากจน
๓.๗ ปัญหาการสงเคราะห์ราษฎรผูเดเอยโอกาส คนชรา เด็ก ผูเพิการ ผูเยากไรเ
- การไดเรับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง เปนนธรรม ผูเสูงอายุไดเรับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ
ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- รณรงค์ต่อตเานและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยประสานงานกับ
ปกครองในเขตพื้นที่และสถานีตารวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดใหเมีสวัสดิการสังคมเพื่อผูเสูงอายุ และผูเดเอยโอกาส
- จัดใหเ มีการส่ งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา สนับสนุนสถาบันการศึกษาในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดจนใหเการดูแลและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- จัดใหเมีการส่งเสริมดเานกีฬาแก่ประชาชนและเยาวชนเปนนประจา
- ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ โดยใหเประชาชนทุกคนไดเมีส่วนร่วม
๔. ปัญหาการเมือง การบริหาร
๔.๑ ปัญหาราษฎรขาดความรูเความเขเาใจดเานการเมือง การปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
การเลือกตั้ง
- ประชาชนยังไม่ใหเความสนใจตระหนักเห็นความสาคัญของการเขเามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนยังขาดความรูเความเขเาใจในบทบาท
หนเาที่การทางาน การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔.๒ ปัญหาความไม่เขเาใจในบทบาทหนเาที่ของตนเองของสมาชิกสภาทเ องถิ่น บทบาทของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ยังขาดวิสัยทัศน์ จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
/4.3 ปัญหา...

- 13 ๔.๓ ปัญหาเครื่องมือเครื่องใชเและสถานที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
- ขาดอาคารบเานพักของพนักงานฯ ทาใหเไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหนเาที่ไดเอย่างเต็มที่
- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใชเสานักงานมีไม่เพียงพอต่อการใหเบริการประชาชน
๔.๔ ปัญหาการพัฒนาจัดเก็บรายไดเ ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีไดเทั่วถึง ประชาชนยังไม่
เขเาใจในการที่ตเองเสียภาษีใหเทเองถิ่น ทาใหเมีขเอจากัดทางดเานงบประมาณในการบริหารงานพัฒนา
๔.๕ ปัญหาความไม่เปนนระเบียบเรียบรเอยของบเานเมือง เช่น มีการทิ้งขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ คูคลองและบนถนนหนทาง มีการบุกรุกที่สาธารณะ
ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- ส่งเสริมสรเางความรูเ ความเขเาใจงานของทเองถิ่นใหเแก่ผูเนาทเองถิ่นและประชาชน
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรูเใหเแก่ประชาชนอย่างเขเาใจง่าย ทั่วถึง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
- สรเางจิตสานึกใหเแก่ประชาชนในเรื่องการรักษาระเบียบวินัย
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ประชาชนไม่ตระหนัก ถึงคุณค่าและเห็ นความส าคัญ ของปุาไมเ ขาดการดูแลรักษา
อนุรักษ์แหล่งน้าและการปลูกตเนไมเ
๕.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลเอม ประชาชนขาด
จิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลเอม ขาดการอนุรักษ์ดินและน้า
๕.๓ ปัญหาสิ่งแวดลเอมเปนนพิษเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็นสรเางความ
ราคาญต่อชุมชน
๕.๔ ไม่มีสวนสาธารณะเพื่อใชเเปนนสถานที่พักผ่อนของประชาชน สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
ประจาหมู่บเาน
ความตเองการ/แนวทางแกเไข
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จัดใหเมีสวนสาธารณะ
สวนสุขภาพประจาตาบล
- รณรงค์สรเางจิตสานึกการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลเอม

ด้านการพัฒนาองค์กร
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก (SWOT) ตลอดจนการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
พันธกิจขององค์กร
ดเวยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนนกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเปนนเงินรางวัลประจาปี สาหรับพนักงานส่วนทเองถิ่น ลูกจเาง และพนักงานจเาง ของ อปท. กาหนดใหเมี
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) ตลอดจนการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
ดังนั้น งานบริหารงานบุคคล จึงเสนอผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ใหเผูเบริหารนาไปเปนนขเอมูลใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ดเานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
/ขอบเขต...

- 14 ขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
เปนนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สาหรับองค์กรหรือโครงการ ซึ่งช่วยใหเผูเบริหาร
กาหนดจุดแข็งและจุ ดอ่อนจากสภาพแวดลเอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลเอมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เปนนเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อใหเผูเบริหารรูเจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยใหเ
ทราบว่าองค์กรไดเเดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ ยังบอกไดเว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยั ง
เปูาหมายไดเดีหรือไม่ มั่นใจไดเอย่างไรว่าระบบการทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะตเอง
ปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดลเอม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดเแก่
1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนนผลมาจากปัจจัย
ภายใน เปนนขเอดีที่เกิดจากสภาพแวดลเอมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งดเานส่วนประสม จุดแข็งดเานการเงิน
จุดแข็งดเานการผลิต จุดแข็งดเานทรัพยากรบุคคล องค์กรจะตเองใชเประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดเอยหรือจุดอ่อน ซึ่งเปนนผลมาจากปัจจัย
ภายใน เปนนปัญหาหรือขเอบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดลเอมภายในต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะตเองหาวิธี
ในการแกเปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดเแก่
2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เปนนผลจากการที่สภาพแวดลเอม
ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้นเปนนผลมาจากสภาพแวดลเอมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเปนนผลมาจากสภาพแวดลเอมภายใน ผูเบริหาร
ทีด่ ีจะตเองเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใชเประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เปนนขเอจากัดที่เกิดจากสภาพแวดลเอม
ภายนอก ซึ่งการบริหารจาเปนนตเองปรับกลยุทธ์ใหเสอดคลเองและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหเไดเจริง

วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาท้องถิ่น
“เกษตรอินทรีย์นาร่อง ทเองถิ่นน่าอยู่ รอบรูเกเาวหนเา ประชาเปนนสุข”

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษใหเไดเมาตรฐาน โดยแนวทางเกษตรอินทรีย์
พัฒนาสังคมและชุมชนใหเมีความเขเมแข็งสามัคคี กลมเกลียว เปนนสังคมที่น่าอยู่
เสริมสรเางคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางอารยธรรม
เสริมสรเางเศรษฐกิจชุมชนใหเเกิดความยั่งยืน
อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์โค - กระบือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและคเาขายกับประเทศเพื่อนบเาน
ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและแปรรูปทรัพยากรทเองถิ่น
/ผลการ...

- 15 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
การวิเคราะห์
SWOT

ผลการวิเคราะห์

จะบรรลุวิสัยทัศน์
ต้องดาเนินการดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลเมื่อเทียบ
กับพันธกิจที่รับผิดชอบ

จุดแข็ง

- บุคลากรมีมาก
- บุคลากรมีทักษะหรือความ
ชานาญงานมาก
- งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
และจูงใจบุคลากรมีมาก
- ผูเบริหารทุกระดับใหเความสาคัญ
กับมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
- โครงสรเางสายการบังคับบัญชาแบบ
แนวดิ่ง ทาใหเการสั่งการ การบังคับ
บัญชามีความชัดเจน

- ควรกาหนดนโยบาย
อัตรากาลังคนเพื่อจัดอัตรา
กาลังคนใหเเหมาะสม
กับงาน
- ควรมอบหมายอานาจ
ระหว่างผูเบริหารกับระดับ
ปฏิบัติงานใหเมากขึ้น

ยกเลิกอัตรากาลังคน
ในพันธกิจทีไ่ ม่จาเปนน
แลเวนาอัตรากาลังคนไปใชเใน
พันธกิจที่มีความจาเปนน
มากกว่า

จุดอ่อน

- บุคลากรที่เปนนพนักงานจเางยังรูเเรื่อง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
ค่อนขเางนเอย
- โครงสรเางสายการบังคับบัญชาแบบ
แนวดิ่ง ตามระบบราชการแบบดั้งเดิม
ทาใหเการบริหารงานมีขนั้ ตอนมาก
ล่าชเา

- ควรกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดองค์กรแห่ง
การเรียนรูเในเรื่องวิสัยทัศน์
และพันธกิจใหเพนักงาน
จเางทราบ
- ควรมอบหมายอานาจ
ระหว่างผูเบริหารกับระดับ
ปฏิบัติงานใหเมากขึ้น

กาหนดใหเทุกส่วนราชการมี
พันธกิจร่วมกันในการสรเาง
องค์กรแห่งการเรียนรูเ และ
ผูเบริหารควรมอบหมายงาน
ตามพันธกิจขององค์กรใหเ
ชัดเจน

โอกาส

- มีบุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละ
ดเานเพียงพอและสามารถที่จะปฏิบัติ
ทดแทนกันไดเ

- ควรกาหนดนโยบายดเาน
โครงสรเางการบริหารงาน
โดยเนเนการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

กาหนดใหเทุกส่วนราชการ
รับทราบนโยบายดเาน
โครงสรเางการบริหารงานและ
ใหเทุกส่วนถือปฏิบัติเปนน
พันธกิจที่สาคัญของทุกส่วน
ราชการ

ขเอจากัด

- พ.ร.บ. บริหารงานบุคคล กาหนด
อานาจผูเบริหารทเองถิ่นไวเมาก ทาใหเ
บางครั้งบรรจุแต่งตั้งบุคลากรยังขาด
การศึกษาค่างาน ปริมาณงานที่
เพียงพอ

- ควรกาหนดนโยบายดเาน
อัตรากาลังคนและการ
บริหารอัตรากาลังคนใหเ
ชัดเจน

กาหนดใหเทุกส่วนราชการ
รับทราบนโยบายดเานอัตรา
กาลังคน และใหเทุกส่วนถือ
ปฏิบัติเปนนพันธกิจทีส่ าคัญ
ของทุกส่วนราชการ

/5. ภารกิจ...
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๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาทเองถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ นั้น เปนนการสรเางความเขเมแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแกเไขปั ญหา ร่วมสรเาง ร่วมจัดทา ส่งเสริมความเขเมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลใหเมีส่วนร่วมในการพัฒนาทเองถิ่นในทุกดเาน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
จะสมบูรณ์ไดเ จาเปนนตเองอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ เกิดความตระหนักร่วมกันแกเไขปัญหาและ
ความเขเาใจในแนวทางแกเไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลยังไดเเนเนใหเคนเปนนศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้น ยังไดเเนเนการส่งเสริมและสนับสนุนใหเการศึกษาเด็ก
ก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหเพรเอมที่จะเปนนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา ส่ ว นดเานพัฒ นาอาชีพนั้ น จะเนเนพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทเองถิ่น และยังจัดใหเ ตั้ง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
5.1 การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประทัดบุ แบบองค์รวม มีดังนี้
จุดแข็ง (Strength = s)
1. มีพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับทาการเกษตร เช่น การปลูกขเาวหอม การเลี้ยงสัตว์
2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาทเองถิ่นที่มีเอกลักษณ์
3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินคเาหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มทอผเาไหม กลุ่ม
ทอเสื่อกก กลุ่มจักสาน ฯลฯ
4. มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอื่น ๆ
5. มีความพรเอมดเานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
6. มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทเองถิ่นที่เขเมแข็งอย่างลงตัว
จุดอ่อน (Weak = W)
1. พื้นที่การเกษตรขาดน้าและการปรับปรุงดินดเวยอินทรียวัตถุ
2. ขาดแคลนแรงงานที่มีความรูเและทักษะ ที่มีความพรเอมสู่ภาคอุตสาหกรรม
3. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร
4. ปัญหาดเานงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา
5. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ปัญหาการบริหารจัดการดเานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลเอม
7. บางพื้นที่ยังขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
8. การส่งเสริมอาชีพประชาชนผูเมีรายไดเนเอยยังไม่ไดเรับการส่งเสริมเท่าที่ควร
โอกาส (Opportunity = O)
1. การสรเางมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินคเา
2. การขยายตลาดทางการคเาและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การส่งเสริมสินคเา OTOP ในตาบล
4. โอกาสในการสรเางเครือข่ายผูเผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและทเองถิ่นใหเเขเมแข็ง
5. จังหวัดใหเความสาคัญกับการแกเไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน/ครอบครัว
6. การส่งเสริมในดเานสถาบันครอบครัว
/อุปสรรค...

- 17 อุปสรรค ( Threat = T )
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทเองถิ่นเริ่มขาดแคลน
3. การเคลื่อนยเายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนเมทวีความรุนแรงมากขึ้น
5.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เป็นรายด้าน แยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength = S)
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใชเงานไดเ พอสมควร
2. มีแหล่งน้าที่สรเางขึ้นไวเใชเในการเกษตร
3. มีบ่อน้าตื้น บ่อบาดาล ไวเใชเเพื่อการอุปโภค บริโภค
4. มีไฟฟูา ประปา ในการอานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิตพอสมควร
จุดอ่อน (Weakness = W)
โครงสรเางพื้นฐานในหมู่บเานยังไม่ดีพอ ถนนเปนนถนนดิน หินคลุก มีสภาพเปนนหลุม
เปนนบ่อ การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (Opportunity = O)
1. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทใหเการ
สนับสนุนงบประมาณในเสเนทางสายหลักที่ตเองใชเงบประมาณจานวนมากอย่างต่อเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใหเแก่องค์กรปกครอง
ส่วนทเองถิ่นมีหนเาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทเองถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจใหเแก่ อบต.
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
1. การพัฒนาดเานโครงสรเางพื้นฐาน เปนนไปไดเชเากว่าการขยายตัวของชุมชน
2. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคน
จุดแข็ง (Strength = S)
1. ดเานการบริหารจัดการ ผูเนา ผูเบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการ
พัฒนาในดเานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พรเอมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ตเนทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
/4. เทคนิค...

- 18 4. เทคนิคการทางาน ส่วนมากเปนนงานที่ไม่ตเองใชเเทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ระบบฐานขเอมูลดเานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกตเอง ไม่ชัดเจน
ประชาชนใหเขเอมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะดเานมารับผิดชอบงานดเานการกีฬา
โอกาส (Opportunity = O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดเานการศึกษาเปนนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีทเองถิ่นเปนนยุทธศาสตร์ที่จังหวัดสุรินทร์ใหเ
ความสาคัญ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
1. การแกเไขปัญหาดเานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เปนนงานที่ตเองอาศัย
ความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ตเองประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
3. ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
จุดแข็ง (Strength = S)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลทาหนเาที่ประสานงานระดับ
หมู่บเาน ตาบล และอาเภอ ในดเานการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร
จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ขาดบุคลากรดเานการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตาบลอยู่ในเกณฑ์ต่า
3. การพัฒนาผลผลิตของสินคเาเกษตรใหเมีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดตเนทุนในการผลิตยัง
ไม่มีการดาเนินการที่เปนนรูปธรรม
โอกาส (Opportunity = O)
1. มีหน่วยงานภายนอกเขเามาดูแลดเานการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ดเานต่าง ๆ
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดาเนินการ
ของกลุ่มต่อเนื่องและเปนนรูปธรรม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
1. การแกเไขปัญหาดเานเศรษฐกิจและความยากจน เปนนงานที่ตเองอาศัยความร่วมมือ
จากหลาย ๆ ส่วนที่ตเองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
/2. ระเบียบ...

- 19 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขเอง ค่อนขเางมากทาใหเการดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าชเาในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. การจัดกิจกรรมใหเความรูเในการพัฒนากลุ่มอาชีพตเองใชเเวลาและมีการติดตาม
ประเมินผล ทาใหเเปนนอุปสรรคในการเขเาร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากตเองประกอบอาชีพหลักของ
ครอบครัว
4. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน
จุดแข็ง (Strength = S)
1. ดเานการบริหารจัดการ ผูเนา ผูเบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการ
พัฒนาในดเานสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พรเอมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4. องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของนักเรียน
หมู่บเานและตาบลอย่างต่อเนื่อง พรเอมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อใหเประชาชนใชเออกกาลังกายในหมู่บเาน
5. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในทเองถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น รดน้าผูเสูงอายุ แห่เทียนเขเาพรรษา ฯลฯ
จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ระบบฐานขเอมูลดเานสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกตเอง ไม่ชัดเจน ประชาชนใหเขเอมูลที่
คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหเความ
ช่วยเหลือ
3. หน่วยงานระดับหมู่บเานที่ทาหนเาที่คัดเลือกผูเรับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกที่เปนนที่ยอมรับของประชาชนอย่างแทเจริง
4. ผูเนาระดับหมู่บเานยังไม่เห็นความสาคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกาลังกายอย่าง
จริงจัง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
1. การแกเไขปัญหาดเานสังคมและการสาธารณสุข เปนนงานที่ตเองอาศัยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ส่วนที่ตเองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขเอง ค่อนขเางมากทาใหเการดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าชเาในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เขเาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของทเองถิ่นและ
วิถีชีวิตของประชาชน ทาใหเสถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผูเดเอยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
4. การปูองกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทาไดเครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบลไดเ เช่น โรค
เอดส์ โรคไขเเลือดออก
/โอกาส...

- 20 โอกาส (Opportunity = O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดเานสังคมและการสาธารณสุขเปนนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดเานสังคมเปนนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ โอกาสที่
จะไดเขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหนเาที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล
ผูเดเอยโอกาสในตาบลไดเโดยใชเกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บเานและตาบล
4. ไดเรับความร่วมมือในดเานการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวขเองเปนนอย่าง
ดี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล โรงพยาบาลปราสาท
5. ด้านการบริหารและการบริการ
จุดแข็ง (Strength = S)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
มาใชเในการบริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน (Weakness = W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เขเาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทเองถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเกณฑ์ต่า
โอกาส (Opportunity = O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดเานการเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดเานการเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสุรินทร์ มีโอกาสไดเรับการสนับสนุนมาก
3. กรมส่งเสริมการปกครองทเองถิ่น มีนโยบายใหเองค์กรปกครองส่วนทเองถิ่นใชเ
เทคโนโลยีในการทางาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานขเอมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองทเองถิ่น จัดอบรมการใชเคอมพิวเตอร์ใหเกับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนทเองถิ่นในสายงานที่เกี่ยวขเองครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
1. การพัฒนาดเานการเมือง การบริหาร เปนนงานที่ตเองอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ
ส่วนที่ตเองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
/2. การพัฒนา...
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ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเปนนงานที่ค่อนขเางจะคาดเดาผลงานไดเยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดใหเประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
การจัดซื้อจัดจเาง ฯลฯ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แกเไขเพิ่มเติม
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจใหเองค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น พ.ศ. 2542
และกฎหมายอื่น ไดเกาหนดภารกิจและอานาจหนเาที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถกระทาไดเทั้งในดเาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดในแต่ละดเาน ดังต่อไปนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) จัดใหเมีและบารุงรักษาทางน้า และทางบก
(2) ใหเมีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(3) ใหเมีและบารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(4) การคุเมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเปนนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(5) การผังเมือง
(6) การจัดใหเมีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า
(7) การสาธารณูปโภคและการก่อสรเางอื่น ๆ
(8) การสาธารณูปการ
(9) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(11) การควบคุมอาคาร
ด้านการศึกษาและพัฒนาคน
(1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทเองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทเองถิ่น
(3) การจัดการศึกษา
(4) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทเองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทเองถิ่น
ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
(1) ใหเมีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(2) ส่งเสริมใหเมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร
(4) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(5) ใหเมีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขเาม
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(7) การท่องเที่ยว
/(8) การจัด...
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(9) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(10) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(11) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(12) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(13) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(14) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูเสูงอายุและผูเพิการ
(15) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูเดเอยโอกาส
(16) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(17) การรักษาความปลอดภัย ความเปนนระเบียบเรียบรเอยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ
(18) การรักษาความสงบเรียบรเอย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
(1) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(2) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
(3) คุเมครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลเอม
(4) ใหเมีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) การจัดใหเมีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(7) การรักษาความสะอาดและความเปนนระเบียบเรียบรเอยของบเานเมือง
(8) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
(9) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(10) การจัดใหเมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(11) การจัดใหเมีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(12) การจัดการ การบารุงรักษา และการใชเประโยชน์จากปุาไมเ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลเอม
ด้านการบริหารและการบริการ
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาทเองถิ่นและกิจการอื่นใดที่เปนน
ผลประโยชน์ของประชาชนในทเองถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

/5.3 ความตเองการ...
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสรเางและปรับปรุงเสเนทางการคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวก กิจการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ใหเครบถเวนเพียงพอต่อความตเองการของประชาชนที่อยู่ในเขตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชเที่ดินใหเเกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม
สอดคลเองกับการขยายเสเนทางและผิวจราจร
ด้านการศึกษาและพัฒนาคน
1. ส่งเสริมการศึกษาใหเเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ส่งเสริมการเรียนรูเภูมิปัญญาทเองถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีทเองถิ่นใหเคงอยู่และเยาวชน
รุ่นหลังสืบสานต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสาคัญทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ
4. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมใหเประชาชนไดเออกกาลังกาย และเปนนกิจกรรม
นันทนาการใหเรูเรักสามัคคี มีน้าใจนักกีฬา
5. ฝึกอบรมเยาวชนตเานยาเสพติดเพื่อเปนนอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป
ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาทเองถิ่น ทาใหเกลุ่มอาชีพ
เขเมแข็งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับรายไดเของประชาชนในตาบลใหเดียิ่งขึ้น โดยใชเทรัพยากรทเองถิ่นใหเมากที่สุด
2. ส่งเสริมใหเประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสรเางจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลเอม
4. ส่งเสริมใหเมีการปลูกตเนไมเและปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บเานในเขตตาบลใหเน่าอยู่
5. ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูเสูงอายุ คนพิการ ผูเดเอยโอกาส ผูเปุวยโรคเอดส์
ด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคไขเเลือดออก โรคพิษสุนัขบเา โรค
เลปโตสไปโรซีส โรคไขเหวัดนก
2. ส่งเสริมใหเประชาชนมีสุขภาพที่ดี
3. สนับสนุนและส่งเสริมใหเมีการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยใหเมีประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและการบริการ
1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาทเองถิ่น
2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสรเางระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ
สามารถตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบเานเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ใหเเขเาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทเองถิ่นใหเมากที่สุด
/4. ส่งเสริม...
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องค์การบริหารส่วนตาบล
ภารกิจทั้งหมดตามที่กฎหมายกาหนดใหเอานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแกเไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุไดเเปนนอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ตเองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดเวยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะตเองสอดคลเอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผูเบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเปนนสาคัญ

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ไดเกาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. ดเานการปรับปรุงโครงสรเางพื้นฐาน
๒. ดเานการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ดเานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรเอย
๔. ดเานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลเอม
๕. ดเานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ดเานการส่งเสริมการศึกษา
๗. ดเานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๔. ดเานการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. สนับสนุนดเานการกีฬาและนันทนาการ
๖. การส่งเสริมใหเประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อบต.
๗. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ กาหนดโครงสรเางการแบ่งส่วนราชการออกเปนน 4 ส่วน ไดเแก่
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนดกรอบอัตรากาลังขเาราชการ
จานวนทั้งสิ้น 20 อัตรา พนักงานจเางตามภารกิจ (ประเภทผูเมีคุณวุฒิ) จานวน 5 อัตรา พนักงานจเางตาม
ภารกิจ (ประเภทผูเมีทักษะ) จานวน 4 อัตรา พนักงานจเางทั่วไป จานวน 3 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่ง
เกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 32 อัตรา ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจานวนอัตรากาลังในองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลขเางเคียงที่มีงบประมาณและภาระหนเาที่ใกลเเคียงกัน รายละเอียดดังนี้
/ลาดับที่...

- 25 ลาดับ
ที่

อบต.

จานวน
ส่วน
ราชการ

1
2
3

อบต.ทุ่งมน
อบต.ไพล
อบต.ประทัดบุ

4
4
4

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
งบประมาณ
2560

ภาระ
จานวนบุคลากร (คน)
ค่า
พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พนักงาน
ใช้จ่าย ส่วนตาบล
ครู
ประจา ตามภารกิจ จ้างทัว่ ไป
ตามมาตรา
35
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
37,240,000 23.20
12
4
1
12
4
37,246,400 23.61
12
2
7
10
29,800,000 27.01
14
2
6
3

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลมีปริมาณบุคลากรที่พอเพียงใหเการทางานบรรลุเปูาหมายและ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อใหเการกาหนดกรอบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความ
เหมาะสม จึงมีความจ าเปน นตเองยุ บเลิกบางตาแหน่งที่มีความซ้าซเอนใหเเหมาะสมกับภาระค่าใชเจ่ายดเาน
บุคลากร เพื่อแกเไขปัญหาการบริหารงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป ดังนี้
ยุบเลิกตาแหน่ง
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีความจาเปนนตเองขออนุมัติยุบเลิก ตาแหน่ง
ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ พนักงานจเางตามภารกิจ (ประเภทผูเมีคุณวุฒิ) จานวน 1 อัตรา สังกัด สานักปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบล เนื่องจากมีตาแหน่ง เจเาพนักงานธุรการ จานวน 2 อัตรา และตาแหน่ง ผูเช่วย
เจเาพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติหนเาที่อยู่แลเวและเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ซึ่งปริมาณ
งานไม่เพิ่มมาก
2. กองช่าง มีความจาเปนนตเองขออนุมัติยุ บเลิก ตาแหน่ง ผูเช่วยนายช่างโยธา พนักงานจเาง
ตามภารกิจ (ประเภทผูเมีคุณวุฒิ) จานวน 1 อัตรา เนื่องจากมีพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง ผูเอานวยการ
กองช่าง จานวน 1 อัตรา และตาแหน่ง นายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติหนเาที่อยู่แลเวและเพียงพอ
ในการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ซึ่งปริมาณงานไม่เพิ่มมาก
เมื่อไดเดาเนินการดังกล่าวขเางตเนแลเว แผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563)
จะมีภาระค่าใชเจ่ายดเานการบริหารงานบุคคลและการกาหนดกรอบอัตรากาลังไวเ ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2561 มีภาระค่าใชเจ่ายดเานการบริหารงานบุคคล คิดเปนนรเอยละ 25.29 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังไวเทั้งสิ้น 30 อัตรา แยกเปนนพนักงานส่วนตาบล
จานวน 20 อัตรา พนักงานจเางตามภารกิจ จานวน 7 อัตรา และพนักงานจเางทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- ปีงบประมาณ 2562 มีภาระค่าใชเจ่ายดเานการบริหารงานบุคคล คิดเปนนรเอยละ 24.90 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังไวเทั้งสิ้น 30 อัตรา แยกเปนนพนักงานส่วนตาบล
จานวน 20 อัตรา พนักงานจเางตามภารกิจ จานวน 7 อัตรา และพนักงานจเางทั่วไป จานวน 3 อัตรา
- ปีงบประมาณ 2563 มีภาระค่าใชเจ่ายดเานการบริหารงานบุคคล คิดเปนนรเอยละ 24.51 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยกาหนดกรอบอัตรากาลังไวเทั้งสิ้น 30 อัตรา แยกเปนนพนักงานส่วนตาบล
จานวน 20 อัตรา พนักงานจเางตามภารกิจ จานวน 7 อัตรา และพนักงานจเางทั่วไป จานวน 3 อัตรา
/8. โครงสรเาง...
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๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปั ญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล
มี ภ ารกิ จ อ านาจหนเ า ที่ ที่ จ ะตเ อ งด าเนิ น การแกเ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว ภายใตเ อ านาจหนเ า ที่ ที่ ก าหนดไวเ ใ น
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกเไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใหเแก่ องค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยมีการกาหนดโครงสรเางส่วนราชการ ดังนี้
๑) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหนเาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่ วนตาบล และราชการที่มิไดเกาหนดใหเเปนนหนเาที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลใหเเปนนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒) กองคลัง มีหนเาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิ น และเอกสารทางการเงิ น การตรวจสอบใบส าคั ญ ฎี ก างานเกี่ ย วกั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จเ า ง ค่ า ตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ
การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบีย นคุมเงินรายไดเและรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบ
ทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขเอง
และที่ไดเรับมอบหมาย
๓) กองช่าง มีหนเาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกั บการสารวจ ออกแบบ การจัดทาขเอมูลทางดเาน
วิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัส ดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสรเาง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสรเางและซ่อมบารุง การควบคุม
การก่อสรเางและซ่อมบารุง งานแผนงานดเานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขเองและที่ไดเรับ
มอบหมาย
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนเาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทางการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนา
ตาราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใชเเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สารวจ เก็บรวบรวมขเอมูล
สถิติการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ช่ว ยปฏิบัติงานบริห ารทั่ว ไปการบริห ารงานบุคคลของพนักงานจเาง
ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระบบขเอมูล และปฏิบัติหนเาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวขเองและที่ไดเรับมอบหมาย
๘.๑ โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลประทัดบุ
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ไดเกาหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง
ที่จะดาเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล
ใหเตรงกับภารกิจดังกล่าวและในระยะแรกการกาหนดโครงสรเางส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตาม
ภารกิจนั้น อาจกาหนดเปนนภารกิจอยู่ในงานหรือกาหนดเปนนฝุาย และในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตาม
ภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ
พิจารณาตั้งเปนนส่วนต่อไป ดังนี้
/โครงสรเาง...

- 27 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอานวยการและขเอมูลข่าสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานตรวจสอบภายใน
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานขเอมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานรเองเรียน รเองทุกข์ และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานขเอบัญญัติ อบต.
๑.๔ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานดับเพลิงและกูเภัย
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๑.๖ งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และคน
พิการและผูเดเอยโอกาส
- งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผูปเ ระสบปัญหาความยากจน
- งานปัญหาแรงงานในพืน้ ที่

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอานวยการและขเอมูลข่าสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานขเอมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานรเองเรียน รเองทุกข์ และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานขเอบัญญัติ อบต.
๑.๔ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานดับเพลิงและกูเภัย
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๑.๖ งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และคน
พิการและผูเดเอยโอกาส
- งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูเประสบปัญหาความยากจน
- งานปัญหาแรงงานในพืน้ ที่

/1.7 งานส่งเสริม...

- 28 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

หมายเหตุ

๑.๗ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๑.๘ งานอนามัยและสิง่ แวดลเอม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
๑.๙ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้า
- งานปูองกันยาเสพติด
๑.๑๐ งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดมูลฝอย

๑.๗ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๑.๘ งานอนามัยและสิง่ แวดลเอม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
๑.๙ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้า
- งานปูองกันยาเสพติด
๑.๑๐ งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดมูลฝอย

๒. กองคลัง

๒. กองคลัง

๒.๑ งานการเงิน
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานการบัญชี
- งานทะเบียนคลุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายไดเ
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายไดเ
- งานควบคุมกิจการคเาและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายไดเ
- งานทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนที่ภาษี
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ

๒.๑ งานการเงิน
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานการบัญชี
- งานทะเบียนคลุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายไดเ
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายไดเ
- งานควบคุมกิจการคเาและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายไดเ
- งานทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนที่ภาษี
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ

/3. กองช่าง...

- 29 โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

๓. กองช่าง

๓. กองช่าง

๓.๑ งานก่อสรเาง
- งานก่อสรเางและบูรณะถนน
- งานก่อสรเางสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานระบบขเอมูลก่อสรเาง

๓.๑ งานก่อสรเาง
- งานก่อสรเางและบูรณะถนน
- งานก่อสรเางสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานระบบขเอมูลก่อสรเาง

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสรเางอาคาร
- งานออกแบบและบริการขเอมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า
๓.๔ งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสรเางอาคาร
- งานออกแบบและบริการขเอมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า
๓.๔ งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

๔.๑ งานบริหารการศึกษา
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานขเอมูลพัฒนาเด็ก
- งานขเอมูลพัฒนาเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็ก
- งานติดตามและประเมินผล
- งานติดตามและประเมินผล
๔.๒ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๔.๒ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
- งานขเอมูล
- งานขเอมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
๔.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรม
- งานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรม
- งานกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา

/8.2 การวิเคราะห์...

- 30 ๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลประทัดบุ ไดเวิเคราะห์ การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจ ที่จะ
ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเปนนตัวสะทเอนใหเเห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ
มีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใชเตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปีขเางหนเา
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อใหเความคุเมค่าต่อการใชเงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเพื่อใหเการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
จึงไดเมีการนาขเอมูลมาประกอบการวิเคราะห์ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทเองถิ่น (Strategic objective) เปนนการวิเคราะห์ว่าเพื่อ
บรรลุถึงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ จะตเองดาเนินการกาหนดตาแหน่งขเาราชการใหเสอดคลเองกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาทเองถิ่น ประกอบดเวย
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ดเานโครงสรเางพื้นฐาน
2. ดเานการศึกษาและพัฒนาคน

เป้าประสงค์

ตาแหน่งข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

๑. ตาบลที่มีเสเนทางคมนาคมและ - ปลัด อบต. ,รองปลัด อบต.
- ผอ.กองช่าง ,นายช่างโยธา
ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ
- ปลัด อบต. , รองปลัด อบต.
2. ตาบลแห่งคุณภาพชีวิต

- หน.สานักปลัด อบต. ,นักพัฒนาชุมชน ,
นัก วิ เคราะห์ นโยบายและแผน ,จพง.ปูอ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
- ผอ.กองช่าง ,นายช่างโยธา
- ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,
นัก วิชาการศึ กษา ,ครู , ผูเดู แ ลเด็ก , ผูเช่ว ย
เจเาพนักงานธุรการ

3. ดเานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน

3. ตาบลมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

- ปลัด อบต. , รองปลัด อบต.
- หน.สานักปลัด อบต. ,นักพัฒนาชุมชน ,
นัก วิ เคราะห์ นโยบายและแผน ,จพง.ปูอ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย

4. ดเานส่งเสริมสุขภาพและการ
สาธารณสุข

4. ตาบลสุขภาพปลอดภัยโรค

- ปลัด อบต. , รองปลัด อบต.
- หน.สานักปลัด อบต. ,นักพัฒนาชุมชน ,
นัก วิ เคราะห์ นโยบายและแผน ,จพง.ปูอ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย

5. ดเานการบริหารและการ
บริการ

5. ตาบลที่มีธรรมาภิบาลในการ
พัฒนา

ทุกตาแหน่ง

/การวิเคราะห์...

- 31 การวิเคราะห์เพื่อการกาหนดจานวนตาแหน่ง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การสารวจและวิเคราะห์ขเอมูลและปัญหาเกี่ยวกับกาลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะไดเทราบ
ลักษณะโครงสรเางของกาลังคนปัจจุบันหรือเปนนการชี้ใหเเห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสรเางของกาลังคน
และเปนนพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและแผนกาลังคนต่อไป
ประเภทของขเอมูลที่ทาการสารวจและวิเคราะห์
๑. ขเอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกาลังคน (ของบุคคล)
๒. ขเอมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกาลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตาแหน่ง การโอน
การลาออก ฯ
๓. ขเอมูลอื่น ๆ ที่จาเปนนในการวิเคราะห์เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์การใชเกาลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใชเกาลังคนไดเเหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใชเคนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อนาขเอมูลมาใชเในการกาหนดจานวนคนใหเเหมาะสมและเปนน
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานใหเเหมาะกับสภาพแวดลเอมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ
แนวทางการวิเคราะห์การใชเกาลังคน ๑๐ ประการ
๑. มีการกาหนดหนเาที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งต่าง ๆ หรือไม่
๒. นโยบายและโครงสรเางเปนนอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่
๓. ปริมาณงานของเจเาหนเาที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด
๔. ศึกษาดูว่ามีผูเดารงตาแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหนเาที่และควรมอบใหเใครดาเนินการแทน
๕. สารวจการใชเลูกจเางว่าทางานไดเเต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มไดเหรือไม่
๖. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่
๗. เจเาหนเาที่มีความรูเ ความชานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่
๘. ควรจัดฝึกอบรมเจเาหนเาที่ในเรื่องใดเพื่อใหเมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงาน
อนาคต
๙. มีการใชเคนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่
๑๐. สรเางมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ ๓ การคานวณจานวนกาลังคนที่ตเองการ มีวิธีคานวณที่สาคัญ ดังนี้
๑. การคานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทางาน วิธีนี้มีสิ่งสาคัญตเองทราบ ๒ ประการ
๑.๑ ปริมาณงาน ตเองทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโนเมการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแลเว
นามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสาคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นามาใชเคานวณตเองใกลเเคียง
ความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอเางอิงไดเ
๑.๒ มาตรฐานการทางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใชเการทางานแต่ละชิ้น
การคิดวันและเวลาทางานมาตรฐานของขเาราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้
๑ ปี จะมี
๕๒ สัปดาห์
๑ สัปดาห์จะทา
๕ วัน
๑ ปี จะมีวันทา
๒๖๐ วัน
/วันหยุด...

- 32 วันหยุดราชการประจาปี
๑๓ วัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี (พักรเอน)
๑๐ วัน
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย
๗ วัน
รวมวันหยุดใน ๑ เดือน
๓๐ วัน
* วันทางานมาตรฐานของขเาราชการใน ๑ ปี
๒๓๐ วัน
เวลาทางานมาตรฐานของขเาราชการใน ๑ วัน
๖ ชั่วโมง
(๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. - เวลาพักกลางวัน ๑ ชม. - เวลาพักส่วนตัว ๑ ชม.)
** เวลาทางานของขเาราชการใน ๑ ปี (๒๓๐ x ๖) ๑,๓๘๐ ชั่วโมง
หรือ (๑,๓๘๐ x ๖๐) ๘๒,๘๐๐ นาที
ซึ่งในการกาหนดจานวนตาแหน่งขเาราชการจะใชเเวลาทางานมาตรฐานนี้เปนนเกณฑ์
สูตรในการคานวณ
จานวนคน = ปริมาณงานทั้งหมด (๑ปี) x เวลามาตรฐานต่อ ๑ ชิ้น
เวลาทางานมาตรฐานต่อคนต่อปี
๒. การคานวณจากปริมาณงานและจานวนคนที่ใชเอยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ตเองทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจ านวนคนที่ทางานเหล่ านั้นในแต่ละปีเพื่อใชเเปนนแนวสาหรับการ
กาหนดจานวนตาแหน่ง หรือจานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากขเอมูลดังกล่าว อาจนามา
คานวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจานวนคนที่ตเองการสาหรับงานต่าง ๆ ไดเ เช่น งานดเานสารบรรณ
หรืองานดเานการเงิน แต่มีขเอควรระวังสาหรับการคานวณแบบนี้ คือ
๒.๑ ตเองศึกษาใหเแน่ชัดว่า เจเาหนเาที่ที่มีอยู่เดิมทางานเต็มที่หรือไม่
๒.๒ งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจานวนเจเาหนเาที่ จึงไม่สามารถคานวณโดยวิธี
ธรรมดาแบบนี้ไดเ ตเองใชเวิธีการคานวณที่ซับซเอนกว่านี้
จากแนวทางการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่ว นตาบลประทัดบุ
ไดเวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเปนนตัว
สะทเอนใหเเห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใชเตาแหน่งใด จานวน
เท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา ๓ ปี ขเางหนเา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานและเพื่อใหเ
คุเมค่าต่อการใชเจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลและเพื่อใหเการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกขเอมูลลงในกรอบ
อัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้

/กรอบอัตรา...

- 33 กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี ๒๕61 - ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

/กองคลัง...

- 34 กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี ๒๕61 - ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

ส่วนราชการ

กองคลัง (04)
ผูเอานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตเน)
งานการเงิน
เจเาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ)
ผูเช่วยเจเาพนักงานการเงินและบัญชี
งานบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นักวิชาการจัดเก็บรายไดเ (ปก.)
งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ
เจเาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
รวม

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรากาลังคน
หมายเหตุ
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
กาลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

1

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

6

6

6

6

-

-

-

ว่าง

- 35 กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี ๒๕61 - ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ลาดับ
ที่

1
2
3

ส่วนราชการ

กองช่าง (05)
ผูเอานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับตเน)
งานก่อสร้าง
นายช่างโยธา (ชง.)
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ)
ผูเช่วยนายช่างโยธา
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
รวม

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรากาลังคน
หมายเหตุ
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
กาลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

-

-

-

-1

-

-

3

2

2

2

-1

-

-

จะขอยุบเลิก

- 36 กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี ๒๕61 - ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

ส่วนราชการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
ผูเอานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตเน)
งานบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคณ
ุ วุฒิ)
ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มที ักษะ)
ผูเดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผูเดูแลเด็ก (ทั่วไป)
งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรากาลังคน
หมายเหตุ
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
กาลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

8

8

8

8

-

-

-

ว่าง

- 37 -

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (แยกตามส่วนราชการ)
ที่
1
2

ตาแหน่ง

จานวน เงินเดือน
(คน) คนละ

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทเองถิ่น ระดับตเน)
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทเองถิ่น ระดับตเน)
รวมภาระค่าใช้จ่ายฯ

รวม
(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561 2562 2563

1
1

30,790
28,030

417,480 13,080
378,360 12,960

13,440 13,320
13,320 13,440

2

58,820

795,840 26,040

26,760 26,760

๑. สานักปลัด อบต. ปัจจุบันจานวน 11 ตาแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

1
2
3
4

จานวน เงินเดือน
(คน) คนละ

รวม
(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561 2562 2563

นักบริหารงานทั่วไป (ระดับตเน)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)
เจเาพนักงานธุรการ (ปง.)
5
เจเาพนักงานธุรการ (ปง.)
6 เจเาพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
7 ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ
ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ
8 พนักงานขับรถยนต์
9 พนักงานตกแต่งสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
10 นักการภารโรง
11 คนงานทั่วไป

1
1
1
1
1
1
1

0
24,490
23,550
22,600
14,030
12,730
0

435,600 13,620
293,880 11,760
282,600 11,280
271,200 8,880
168,360 6,480
152,760 6,000
297,900 9,720

1
1
1
1

11,170
0
11,350
11,860

134,040
0
136,200
142,320

5,400
0
5,520
5,760

5,640
0
5,760
6,000

5,880
0
6,000
6,240

1
1

9,000
9,000

108,000
108,000

0
0

0
0

0
0

รวมภาระค่าใช้จ่ายฯ ของสานักปลัด อบต.

12

149,780 2,530,860 84,420

13,620 13,620
11,880 12,240
11,760 11,880
9,000 9,360
6,840 6,960
6,360 6,600
9,720 9,720

86,580 88,500

หมายเหตุ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีความตเองการยุบเลิกตาแหน่งผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
เนื่องจากมีพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจเางปฏิบัติหนเาที่แลเว ซึ่งเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล

๒. กองคลัง ปัจจุบันจานวน 6 ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ตาแหน่ง
ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตเน)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายไดเ (ปก.)
เจเาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.)
เจเาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผูเช่วยเจเาพนักงานการเงินและบัญชี
รวมภาระค่าใช้จ่ายฯ ของส่วนการคลัง

จานวน เงินเดือน
(คน) คนละ

รวม
(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561 2562 2563

1
1
1
1
1

29,680
20,770
17,570
13,760
0

398,160 13,320
249,240 8,760
210,840 7,560
165,120 6,600
297,900 9,720

1

12,440

149,280

6

94,220 1,470,540 51,960

หมายเหตุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ไม่มีความตเองการกาหนดตาแหน่งเพิ่ม

6,000

13,080 13,440
8,760 9,000
7,680 7,680
6,480 7,080
9,720 9,720
6,240

6,480

51,960 53,400

/3. กองช่าง...

- 38 ๓. กองช่าง ปัจจุบันจานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3

ตาแหน่ง
ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับตเน)
นายช่างโยธา (ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผูเช่วยนายช่างโยธา
รวมภาระค่าใช้จ่ายฯ ของส่วนโยธา

จานวน เงินเดือน
(คน) คนละ
1
1

28,560
18,440

1

0

3

47,000

รวม
(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561 2562 2563

384,720 13,440
221,280 9,120
0

13,320 13,080
9,240 9,720

0

606,000 22,560

0

0

22,560 22,800

หมายเหตุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีความตเองการยุบเลิกตาแหน่ง ผูชเ ว่ ยนายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา เนื่องจากมีอัตรากาลังเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบันจานวน 6 ตาแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

1
2
3

ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตเน)
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ
ผูเดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผูเดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผูเดูแลเด็ก (ทั่วไป)

1
1
2

25,470
0
0

347,640 11,880
355,320 12,000
0
0

1
1
1

11,180
11,250
0

134,160
135,000
0

5,400
5,400
0

5,640
5,640
0

5,880
5,880
0

1

0

0

0

0

0

รวมภาระค่าใช้จ่ายฯ ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

8

4
5
6

จานวน เงินเดือน
(คน) คนละ

รวม
(บาท)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2561 2562 2563

86,330 1,712,100 63,540

12,240 12,960
12,000 12,000
0
0

64,740 66,300

หมายเหตุ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ไม่มีความตเองการกาหนดตาแหน่งเพิ่ม

ที่
๑

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
31,290,000
32,854,500

ปี ๒๕63
34,497,225

หมายเหตุ
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี เปนนไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ โดยประมาณการใกลเเคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปี
ถัดไปเพิ่มรเอยละ 5
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ไดเนาผลวิเคราะห์การกาหนดอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล พนักงานจเาง มาคานวณภาระค่าใชเจ่ายดเานการบริหารงาน
บุคคล เพื่อควบคุมการใชเจ่ายดเานการบริหารงานบุคคลไม่ใหเเกินกว่ารเอยละ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีใหเเปนนไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทเองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
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- 41 ที่

ชื่อตาแหน่ง/สายงาน

ระดับ

พนักงานจ้างทั่วไป
30 ผูเดูแลเด็ก (ทั่วไป)

-

(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) 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1

1

-

1

1

1

-

-

-

32

25

6,375,360

30

30

30

-2

-

-

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น (๒)

ค่าใช้จ่ายรวม (๓)

หมายเหตุ

2561

2562

2563

2561

2562

2563

-

-

-

-

-

-

228,180

6,595,020
1,319,004
7,914,024
25.29

6,818,400
1,363,680
8,182,080
24.90

7,046,580
1,409,316
8,455,896
24.51

219,660 223,380

- ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ประมาณการเพิ่มขึ้นรเอยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 จานวน 29,800,000 บาท = (29,800,000 X 5%) + 29,800,000 = 31,290,000)
- ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ประมาณการเพิ่มขึ้นรเอยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 จานวน 31,290,000 บาท = (31,290,000 X 5%) + 31,290,000 = 32,854,500)
- ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ประมาณการเพิ่มขึ้นรเอยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 จานวน 32,854,500 บาท = (32,854,500 X 5%) + 32,854,500 = 34,497,225)

เงินอุดหนุน
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทเองถิ่น ระดับตเน) (1)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทเองถิ่น ระดับตเน) (1)

สานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตเน) (1)
๑. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6. งานสังคมสงเคราะห์
7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. งานอนามัยและสิ่งแวดลเอม
9. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
10. งานรักษาความสะอาด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้อานวยการกองช่าง

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตเน) (1)

(นักบริหารงานช่าง ระดับตเน) (1)

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

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

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

งานบริหารทั่วไป
-

งานนโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก.) (1)
- ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ (2)
ว่าง 1

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1)
เจเาพนักงานธุรการ (ปง.) (2)
พนักงานขับรถยนต์ (1)
พนักงานตกแต่งสวน (1)
นักการภารโรง (1)*
คนงานทั่วไป (1)*

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

ปฏิบัติการ
1

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลเอม

งานกฎหมายและคดี
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
2
3

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

- เจเาพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) ว่าง

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจเาง
ประจา

-

-

-

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1)

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
4

2

รวม
13
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงิน

งานการบัญชี

- เจเาพนักงานการเงินและ
บัญชี (ปง.) (1)
- ผูเช่วยเจเาพนักงานการเงิน
และบัญชี (1)

ระดับ
จานวน

- นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปก.) (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

ปฏิบัติการ
2

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายไดเ
(ปก.) (1)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
2

- เจเาพนักงานพัสดุ (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

- นายช่างโยธา (ชง.) (1)

ระดับ
จานวน

-

งานผังเมือง

-

-

- ผูเช่วยนายช่างโยธา (1) ว่าง

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

งานประสานสาธารณูปโภค

-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
-

ทั่วไป
ชานาญงาน

อาวุโส

ลูกจเาง
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
- ผูเชว่ ยเจเาพนักงานธุรการ (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1

-

-

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

ปฏิบัติการ
1

- ครู (2)
- ผูเดแู ลเด็ก (ทักษะ) (๒) ว่าง 1
- ผูเดแู ลเด็ก (ทั่วไป) (๑)*

-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
พิเศษ
-

ทั่วไป
ชานาญงาน

ครู
อาวุโส

-

-

2

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
3

1

รวม
8
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๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ที่
1
2

ชื่อ - สกุล
นางเขมานันท์

วรทรัพย์

นายพิเชฐ

บุญประสิทธิ์

คุณวุฒิ
การศึกษา
รบ. (รัฐศาสตร์)
รม.(รัฐศาสตร์)

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

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

ตเน

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

ตเน

68-3-01-2101-001 หัวหนเาสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)

ตเน
ชก.

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจาตาแหน่ง

369,480

48,000

(30,790X12)

(4,000X12)

417,480

-

378,360

-

435,600
(ว่างเดิม)

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

ตเน

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

ตเน

68-3-01-2101-001 หัวหนเาสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)

ตเน

68-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

ชก.

293,880
(24,490X12)

-

-

336,360

42,000

(28,030X12)

(3,500X12)

393,600
(ค่ากลางเงินเดือน)

(3,500X12)

หมายเหตุ

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ
-

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (01)
3

-ว่าง-

-

42,000

4

นางสาวพรรณวรัท

ชาญเจริญ

รม. (รัฐศาสตร์)

68-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล

5

นางสาวจิตรา

สุระศร

บธ.บ. (การบัญชี)

68-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก.

68-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปก.

271,200
(22,600X12)

-

-

6

นางสาวยุภาวรรณ

วรรณูปถัมภ์

ศศ.บ. (รปศ.)

68-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

ชก.

68-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

ชก.

282,600
(23,550X12)

-

-

7

นางสาววลัยลักษณ์ จารุธาดา

บธ.บ. (คอมฯ)

68-3-01-4101-001 เจเาพนักงานธุรการ

ปง.

68-3-01-4101-001 เจเาพนักงานธุรการ

ปง.

168,360

-

-

-

-

-

-

(14,030X12)

8

นางสาวธัญญา

สายนเอย

บธ.บ. (การจัดการ)

68-3-01-4101-002 เจเาพนักงานธุรการ

ปง.

68-3-01-4101-002 เจเาพนักงานธุรการ

ปง.

152,760
(12,730X12)

9

-ว่าง-

-

68-3-01-4805-001 เจเาพนักงานปูองกันฯ

ปง./ชง. 68-3-01-4805-001 เจเาพนักงานปูองกันฯ

ปง./ชง.

297,900
(ค่ากลางเงินเดือน)

297,900
(ว่างเดิม)

- 48 ที่

คุณวุฒิ
การศึกษา

ชื่อ - สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

-

-

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจาตาแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ

134,040

-

-

138,000
(ค่ากลางเงินเดือน)

-

-

136,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มคี ณ
ุ วุฒิ)
10

นางสาวบัณฑิตา

หาญสุด

ปวช. (พาณิชยกรรม)

-

ผูเช่วยเจเาหนเาที่ธุรการ

ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ

-

(11,170X12)

11

-ว่าง-

-

-

ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ

-

-

ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

(จะขอยุบเลิก)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทกั ษะ)
12

นายจรัญ

ธนูศิลป์

ศศ.บ. (พัฒนาทเองถิ่น)

(11,350X12)

13

นายสุพิน

วนมา

ม.6

-

พนักงานตกแต่งสวน

-

-

พนักงานตกแต่งสวน

-

142,320
(11,860X12)

พนักงานจ้างทั่วไป
14

นางสาวพาวรรณ

ศุภผล

ม.6

-

นักการภารโรง

-

-

นักการภารโรง

-

108,000
(9,000X12)

15

นางสาวบุษราคัม

ทองโยง

รบ. (รัฐศาสตร์)

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000
(9,000X12)

กองคลัง (04)
16
17

นางสาวภูรีรัตน์
นางสุมิตรา

สดมสุข
ดวงใจดี

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี)

68-3-04-2102-001 ผูเอานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ตเน

68-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ปก.

68-3-04-2102-001 ผูเอานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ตเน

68-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ปก.

356,160

42,000

(29,680X12)

(3,500X12)

249,240

-

-

210,840
(17,570X12)

-

-

165,120

-

398,160

(20,770X12)

18

นางสาวนิยะดา

ทองประดับ

รม. (รัฐศาสตร์)

68-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายไดเ

ปก.

68-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายไดเ

ปก.

19

นางสาวจีรนุช

เยาวลักษณ์

บธ.บ. (การบัญชี)

68-3-04-4201-001 เจเาพนักงานการเงินและบัญชี

ปง.

68-3-04-4201-001 เจเาพนักงานการเงินและบัญชี

ปง.

(13,760X12)

20

-ว่าง-

-

68-3-04-4203-001 เจเาพนักงานพัสดุ

ปง./ชง. 68-3-04-4203-001 เจเาพนักงานพัสดุ

ปง./ชง.

297,900
(ค่ากลางเงินเดือน)

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มคี ณ
ุ วุฒิ)
21

นางนุชธนา

คงสกุล

ปวส. (การบัญชี)

-

ผช.จนท.การเงินและบัญชี

-

-

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

-

149,280
(12,440X12)

-

-

297,900
(ว่างเดิม)

- 49 ที่

คุณวุฒิ
การศึกษา

ชื่อ - สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

เงินเดือน

ตาแหน่ง

ระดับ

68-3-05-2103-001 ผูเอานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ตเน

68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา

ชง.

เงินเดือน

เงินประจาตาแหน่ง

เงินค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอื่นๆ

หมายเหตุ

-

384,720

กองช่าง (05)
22
23

นายสุพรรณ

พรหมสวัสดิ์

นายพิเชษฐ์

บุญเกิด

วทบ. (อุตสาหกรรม)
ปวส. (ช่างโยธา)

68-3-05-2103-001 ผูเอานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ตเน

68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา

ชง.

342,720

42,000

(28,560X12)

(3,500X12)

221,280

-

-

-

-

(18,440X12)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทกั ษะ)
24

-ว่าง

-

-

ผูเช่วยนายช่างโยธา

-

-

ผูเช่วยนายช่างโยธา

-

138,000
(ค่ากลางเงินเดือน)

(จะขอยุบเลิก)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
25

นายไพบูรณ์

26

พรมชาติ

ศษ.ม.
(บริหารการศึกษา)

-ว่าง-

-

68-3-08-2107-001 ผูเอานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา)
68-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา

ตเน

68-3-08-2107-001 ผูเอานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา)

ปก./ชก. 68-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา

ตเน

305,640

42,000

(25,470X12)

(3,500X12)

-

347,640

ปก./ชก.

355,320
(ค่ากลางเงินเดือน)

-

-

355,320
(ว่างเดิม)

-

134,160
(11,180X12)

-

-

คศ.1
คศ.1

-

-

-

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

-

135,000
(11,250X12)

-

-

เงินทเองถิ่น

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มคี ณ
ุ วุฒิ)
27

นายนราศักดิ์

พะงาตุนัด

ศศ.บ. (รปศ.)

-

ผูเช่วยเจเาหนเาที่ธุรการ

-

-

ผูเช่วยเจเาพนักงานธุรการ

คศ.1
คศ.1

32-2-0131
32-2-0442

-

-

ผูเดูแลเด็ก (ทักษะ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
28
29

นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวอัจฉรา

ศุภผล
โสนาพูน

คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)

32-2-0131
32-2-0442

ครู
ครู

ครู
ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทกั ษะ)
30
31

นางสาวมณีรัตน์

สุขสมาน

-ว่าง-

คบ.(การศึกษาปฐมวัย)

-

ผูเช่วยครูผูเดูแลเด็ก

-

-

ผูเช่วยครูผูเดูแลเด็ก

-

-

ผูเดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

-

-

ว่างเดิม
(เงินอุดหนุน)

คบ.(การศึกษาปฐมวัย)

-

ผูเดูแลเด็ก

-

-

ผูเดูแลเด็ก (ทั่วไป)

-

-

-

-

(เงินอุดหนุน)

พนักงานจ้างทั่วไป
32

นางสาวกนกวรรณ

ชื่อดัง

(ปฏิบัติหนเาที่ดูแลเด็กเล็ก)
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ กาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จเางทุกตาแหน่ง ไดเมีโอกาสไดเรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูเ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
อันจะทาใหเการปฏิบัติหนเาที่ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจเางเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลัง
3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาดเานความรูเทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดเานความรูเและทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตาแหน่ง ดเานการบริหาร ดเานคุณสมบัติส่วนตัว และดเานคุณธรรมและจริยธรรมแลเว องค์การบริหาร
ส่วนตาบลประทัดบุ ตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลจึงจาเปนนตเองพัฒนาระบบราชการส่วนทเองถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนว
ทางการพัฒ นาบุ คลากรเพื่อส่ งเสริ มการทางานโดยยึดหลั กธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน
เปนนหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ตเองมีความเปิดเผยโปร่งใสในการทางาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเขเาถึงขเอมูล ข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันขเอมูล ซึ่งกันและกัน และ
สามารถเขเามาตรวจสอบการทางานไดเ ตลอดจนเปิดกวเางใหเกลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมไดเเขเามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปใหเแก่ภาคส่วนอื่น ๆ
เปนนผูเรับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสรเางใหเสอดรับกับการทางานใน
แนวระนาบในลั กษณะของเครื อข่ายมากกว่าตามสายการบังคั บบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตเอ ง
เชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐดเวยกันเองใหเมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ ว่าจะเปนนราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทเองถิ่นดเวยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตเองทางานในเชิง รุกและมองไปขเางหนเา โดยตั้งคาถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะไดเอะไร มุ่งเนเนแกเไขปัญหาความตเองการและตอบสนองความตเองการของ
ประชาชน โดยไม่ตเองรอใหเประชาชนเขเามาติดต่อขอรับบริการหรือรเองขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่ ว นทเ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ใชเ ป ระโยชน์ จ ากขเอ มู ล ของทางราชการและระบบดิจิ ทั ล สมัย ใหม่ ในการจัด บริก าร
สาธารณะที่ตรงกับความตเองการของประชาชน พรเอมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุก
ส่วนราชการเพื่อใหเบริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชเบริการขององค์กร
ปกครองส่วนทเองถิ่นไดเตลอดเวลาตามความตเองการของตนและผ่านการติดต่อไดเหลายช่องทางผสมผสานกัน
ไม่ว่าจะติดต่อมาดเวยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เปนนตเน
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตเองทางานอย่างเตรียมการณ์ไวเล่วงหนเา มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สรเางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรูเในแบบสหสาขาวิชาเขเามาใชเใน
การตอบโตเกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสรเางคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเอย่างทันเวลา ตลอดจนเปนนองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขเาสู่
สภาพความเปนนสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาใหเบุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนเาที่
ไดเอย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ทั้งนี้ วิธี การพัฒ นาอาจใชเวิธี การใด วิธีก ารหนึ่ งหรือหลายวิ ธีก็ ไดเ เช่ น การปฐมนิ เทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนนตเน
/13. ประกาศ...
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๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 77 กาหนดใหเรัฐจัดทามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของขเาราชการและพนักงานหรือลูกจเางของรัฐ เพื่อปู องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเสริมสรเางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนเาที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกเไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 มาตรา 1/1 ก าหนดใหเ ก ารบริ ห ารราชการตเ อ งเปน น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนและ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทเองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (1) กาหนดใหเคณะกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนทเองถิ่นมีอานาจกาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทเองถิ่น (ก.ถ.) ไดเมีมติใน
การประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของขเาราชการ พนักงาน และลูกจเางขององค์กรปกครองส่วนทเองถิ่น เพื่อใหเขเาราชการ พนักงาน และลูกจเาง
ขององค์กรปกครองส่วนทเองถิ่นโดยทั่วไป ยึดถือเปนนหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนนเครื่องกากับความ
ประพฤติของคน
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่ ว นตาบล พนักงานจเางขององค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ เพื่อใหเพนักงานส่วนตาบล พนักงานจเางขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ดารงตนอยู่ในกรอบของการเปนน ขเาราชการ พนักงานจเางที่ดีของรัฐ อันจะนามาซึ่งความพอใจของผูเบริการ
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งจะทาใหเเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สรเางความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ไดเยึดเปนนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. พึงดารงตนใหเตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหนเาที่ดเวยความชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนเาที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พรเอมใหเตรวจสอบ
๓. พึงใหเบริการดเวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเปนนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนเาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุเมค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรูเ ความสามารถและตนเองใหเทันสมัยอยู่เสมอ

คณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. นางเขมานันท์

วรทรัพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหนเาที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ประธาน

2. นายพิเชฐ

บุญประสิทธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

คณะทางาน

3. นายสุพรรณ

พรหมสวัสดิ์

ผูเอานวยการกองช่าง

คณะทางาน

4. นางสาวภูรีรัตน์

สดมสุข

ผูเอานวยการกองคลัง

คณะทางาน

5. นายไพบูรณ์

พรมชาติ

ผูเอานวยการกองการศึกษาฯ

คณะทางาน

6. นางสาวยุภาวรรณ

วรรณูปถัมภ์

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหนเาสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

คณะทางาน

7. นางสาวพรรณวรัท

ชาญเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

เลขานุการ

*************************

ภาคผนวก

