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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
.......................
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่งกาหนดให้คณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวน
เท่าใด ให้ คานึ งถึง ภาระหน้ าที่ความรั บผิ ด ชอบ ลั กษณะงานที่ ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนด
ตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด)
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทา
แผนอัตรากาลั งขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
(ก.อบต.จั ง หวั ด ) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบโดยก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เพื่อ วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลั ง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์
ของการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามเหตุผลและความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลดังนี้
๒.๑ วัตถุประสงค์การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๒.๑.1 เพื่อ ให้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลปราสาททอง มีโ ครงสร้ างการแบ่ง งานและ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
๒.1.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่ว นตาบลปราสาททอง มีการกาหนดตาแหน่ง การจัด
อัตรากาลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.1.๓ เพื่อ ให้ ค ณะกรรมการพนัก งานส่ ว นตาบลจัง หวัด (ก.อบต.จั งหวั ด) สามารถ
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.1.๔ เพื่อเป็ น แนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒ นาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปราสาททอง
2.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการ
บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริ หารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจ ตามอานาจหน้าที่ มีประสิ ทธิภ าพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.1.6 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล สามารถควบคุ ม ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๒ ประโยชน์จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบ
อัตรากาลังคน ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหาร สร้างขวัญกาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
2.2.๓ การจัดทาแผนกาลัง ทาให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
2.2.๔ การจัดทาแผนกาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้ง ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ
2.2.๕ การจัดทาแผนกาลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล
และวางแผนให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นาไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้
2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ 2561-2563 ซึ่ งประกอบด้ ว ย นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปราสาททอง เป็ น
ประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่ วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ปราสาททอง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลปราสาททอง เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง บรรลุผลตามพันธ
กิจที่ตั้งไว้จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ
โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่
อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทา
ให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ ยนไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
กาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิ จ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดกาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล พนักงาน
ครู และพนั กงานจ้ างในแต่ล ะส่ ว นราชการจะต้องพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลต้ อ งไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสี่ สิ บ
ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง
โดยสมมุติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรา
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กาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย
งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้
ดังนั้ น การคานวณเวลาที่ใช้ ในกรณีภ าคราชการส่ ว นท้อ งถิ่นจึง ทาได้ เพียงเป็นข้อมู ล เปรีย บเทีย บ
(Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริง
เหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้ น ก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ล ะส่ ว นราชการต้อ ง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ง
อาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นโครงการพิเศษ หรือ งานของหน่วยงานอื่น
ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้
สาหรับ การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานปัจจุบันและในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจจะต้องมีแนวทางในการ
พิจารณา แนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลั งใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียหรือนาประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน
3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่
มากเกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ
และบริ ห ารทั่ว ไปในส่ วนราชการนั้ น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างใน
ปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่ อ งการเกษีย ณอายุร าชการ เนื่อ งจากหลายๆ ส่ ว นราชการในปั จ จุบั น มี
ข้าราชการสูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรีย บเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน
กรอบอัตรากาลังของงานในหน้าที่ของ อบต.ก และงานในหน้าที่ของ อบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณ
งานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกัน
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบ
อัตรากาลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่ งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุน
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ค่าใช้จ่ ายแล้ วพบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่ว ไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการ
กาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการ
พิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างาน
ในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power planning Framework) นี้จะเป็นแนวทาง
ให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิ บายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับ
การวางแผนกรอบอัตรากาลั งที่เ หมาะสมตามภารกิจงานของแต่ ล ะส่ ว นราชการ นอกจากนั้นการ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่อง
อื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้ม ากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผลการ
จัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Reengineer) อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลด
แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังคนต้องให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย
กระจายอานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไป
ตามหลั ก การบริ ห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ ดีด้ว ย ในการก าหนดประเภทบุ คลากรภาครัฐ ควรเน้ นใช้
อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ดังนี้
พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการทางาน มีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
กาหนดตาแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด อบต.
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนดระยะเวลาการ
ปฏิบั ติงานเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดที่แน่ นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกาหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้างเพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
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แผนภูมิแสดงอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้ าง
องค์การบริ หารส่วนตาบลปราสาททอง

พนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้างทั้งหมด 28 คน

พนักงานส่วนตาบล 14 คน

พนักงานครู 2 คน
พนักงานจ้ าง จ้ างจากเงินอุดหนุนของรัฐ 1 คน
พนักงานจ้ าง จ้ างจากเงินรายได้ ของท้ องถิ่น 11 คน

จานวนพนักงาน ส่วนตาบล

จานวนพนักงานครูฯ จ้ างจากเงิน อุดหนุนของรัฐ

จานวนพนักงานจ้ าง จ้ างจากเงิน อุดเหนุนของรัฐ

จานวนพนักงานจ้ าง จ้ างจากเงิน รายได้ ของท้ องถิ่น

รวมทั ้งหมด

แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงานในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการกาหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่งขึ้น โดย
จุดเน้นคือ กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
ทั้งนีอ้ งค์การบริหารส่วนตาบลพระเพลิง ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้ง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สู งสุด
โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สานักปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่ วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ล ะสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ล ะตาแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญ ชี การ
พัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ ง ของแต่ ล ะสายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคาฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
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- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่ ง ตั้ ง ให้ พ นั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง ด ารงต าแหน่ ง ในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ล ะสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ล ะตาแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6
= เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6
= 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230
คือ จานวนวันใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
2. 6
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัตงิ านราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง/1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380x60 จะได้ 82,800 นาที
ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ แบ่งงาน
ในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝ่าย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับ
หัวหน้าส่วนราชการงานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตาบลปราสาททอง พิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมแล้ ว โดยปั จจุ บั น มี 4 ส่ ว นราชการ ได้แก่ ส านักปลั ด กองคลั ง กองช่าง และกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเด็ น เรื่ องการเกษียณอายุร าชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่ วนตาบลปราสาททอง
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดั งนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัต ราก าลั งที่ จ ะรองรั บ การเกษี ย ณอายุ ของข้ าราชการ ทั้ง นี้ ไ ม่ว่ า จะเป็ น การถ่ ายทอดองค์ ความรู้
การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุ ออกไป เพื่อให้สามารถมี
บุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต
ข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
มุ ม มองของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า มาประกอบการพิ จ ารณา โดยเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจาก
แบบสอบถามผู้บริ หาร หรือหัวหน้ าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่ว นราชการการ การสอบถาม หรือการ
สั มภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารหรื อหั ว หน้ าส่ ว นราชการขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลปราสาททอง เป็นการ
วางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกาหนดทิศทางให้
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
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ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอเดียวกัน จานวนหมู่บ้าน
ประชากร ลักษณะภูมิประเทศ บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน
ลาดับ
ที่

อปท.

กาหนด
งบประมาณ
พนักงานส่วน พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน ตาแหน่ง รวม
ส่วนราชการ รายจ่ายประจาปี 2560 ตาบล (คน) ครู (คน) (คน) จ้าง(คน) ว่าง

๑ อบต.ปราสาททอง

๔

34,689,300

11

2

-

12

3

28

๒ อบต.ตากูก

๔

40,000,000

17

2

-

12

6

35

๓ อบต.บึง

๔

32,137,321

17

-

-

16

1

33

๔ อบต.บ้านแร่

๔

34,420,000

14

3

1

18

3

39

5 เทศบาลตาบล
เขวาสินรินทร์

4

75,210,260

15

6

1

30

6

58

จากตารางการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง องค์การ
บริหารส่วนตาบลตากูก องค์การบริหารส่วนตาบลบึง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ และเทศบาล
ตาบลเขวาสินรินทร์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอาเภอเขวาสินรินทร์ ที่มี ประชากร
ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศ งบประมาณใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ ติดต่อกัน จะ
พบว่า การกาหนดอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอัตรากาลังที่แตกต่างกันพอสมควร แต่
ไม่มากนัก ดังนั้นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกัน แล้ว การจัดทาแผนอัตรากาลัง
3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง แต่เนื่องจาก
กองคลังมีการยุบเลิกตาแหน่ง 1 อัตรา เนื่องจากเป็นตาแหน่งว่างเกินกว่า 1 ปี แล้ว และมีตาแหน่ง
ผู้ รั บ ผิ ดชอบการปฏิบั ติงานการเงินและบั ญชีแ ล้ ว 2 ตาแหน่ง ส่ ว นต าแหน่งที่ ยัง ว่างไม่มี คนครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่ง คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้
จ านวนพนั ก งานส่ ว นต าบลตามกรอบอั ต ราก าลั ง ที่ ตั้ ง ไว้ จะท าให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรำใกล้เคียงเขตพื้นที่ในอำเภอเขวำสินรินทร์
๘๐๐๐๐๐๐๐
๖๐๐๐๐๐๐๐
๔๐๐๐๐๐๐๐

75,210,260
40,000,000
34,420,000
34,689,300
15
32,137,321
17

๒๐๐๐๐๐๐๐
44444

11

12
15

14

35

30
16

22036

00011

12 18

36136

28 33 58

๐

อบต.ปราสาททอง

อบต.ตากูก

อบต.บึง

อบต.บ้านแร่

เทศบาลตาบล

39

เขวาสินรินทร์
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กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
1) แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2) ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
4) ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
5) วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
6) เพื่อจัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง และส่ง
คณะทางานเพื่อพิจารณาร่างแผนอัตรากาลัง
7) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์
8) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจางบประมาณ 2561 – 2563
9) องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง จัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อาเภอ
และจังหวัด
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ได้วิเคราะห์ ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจาปี 2561-2564 เพื่อสะดวกในการดาเนินการแก้ไขให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเรียงตามลาดับความสาคัญของปัญหาแต่ละด้าน
มีดังนี้
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบารุงถนน ทางเท้า ทางระบายน้า และสะพาน
- สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ในด้านการขยายเขตไฟฟ้า ครัวเรือน
ไฟฟ้าการเกษตร ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในตาบล
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้าประปาใช้
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
- ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- สืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้า และเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
- ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรพอเพียง
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาแหล่งน้าเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้าเพียงพอเพื่อการเกษตร
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4.4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและดูแลป่าชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้า
ในพื้นที่
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
- ส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะและการจัดการขยะชุมชนต้นทาง
4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างทั่วถึงจากรัฐ
- ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
- ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่สังคม
- ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายดี
- สนับสนุนช่วยเหลือองค์กรด้านสาธารณสุข
4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาคน
พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
- ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
- พัฒนาองค์กรให้เกิดความทันสมัย ต่อการพัฒนาการบริการทุกด้านแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล
๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ใช้
เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุด
แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) ในการดาเนินการตาม
ภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจ
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ
ให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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การจั ดทาแผนอัตรากาลั ง ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลปราสาททองนั้น ได้พิจารณาสรุป
รู ป แบบและก าหนดแนวทางการจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี ประจ าปี
2561- 2564 ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของตาบลปราสาททอง
คือ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน”
ประกอบกับนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นความสาคัญเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจาเป็นและ
เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ เพื่อให้ตาบลปราสาททองเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)
(2) การจัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)
(3) การจัดให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒)
(4) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘(๓)
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔)
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)
๕.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔)
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา ๑๖(๑๐)
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๕)
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)
(3) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)
(7) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)
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(4) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑)
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67(8)
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗(๑๘)
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา ๔๕(๓)
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา ๑๗(๓)
(5) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖)
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
คานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗, ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕37
มาตรา ๑๖, ๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
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การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททองนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในเขตพื้นที่ความรั บผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ให้ มีส่ว นร่ว มในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบริหารตาบลปราสาททองได้ จาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจใน
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททองยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนที่พึ่งตนเองในท้องถิ่น
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปราสาททอง ได้วิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม และศักยภาพขององค์องค์การ
บริหารส่วนตาบลปราสาททอง ผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ดังต่อไปนี้
1) จุดแข็ง (Strength-S) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับเป็นนิติบุคคล ที่อยู่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง
(2) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีผู้บริห ารที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง
ผู้บริหารเป็นคนท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนมีหลักการบริหาร
และนโยบายในการทางานเชิงรุก และมีฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถเรียกเปิดประชุมสภาฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
(3) องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีง บประมาณมากกว่ าหน่ว ยงานของรัฐ รู ปแบบอื่น มี
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นกากรปฏิ บั ติ ง านที่ มี คุ ณ ภาพ เพี ย งพอ และทั น สมั ย ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถกาหนดกรอบการพัฒนาหรือจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ และแนวคิด
ในการทางานสมัยใหม่ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งงานกันทา มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน มีสถานที่ปฏิบัติงานเอื้อต่อการทางาน รวมถึงมีการรวมกลุ่มของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
2) จุดอ่อน (Weak-W) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
(1) นโยบายของผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด
และความต้องการของประชาชน จึงทาให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นองค์กรที่พื้นที่ในความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งตาบลทา
ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การงบประมาณไปสู่ พื้ น ที่ ไม่ ทั่ ว ถึ ง และต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง ไม่มี ร ะบบในการติ ด ตาม
ประเมินผลการทางานอย่างจริงจัง รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์กร
(3) บุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนาทักษะหรือความชานาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพลดน้อยลง
(4) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปราสาททอง มี ส่ ว นราชการหลายส่ ว นราชการในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมขาดการทางานเป็นทีม โดยมีทั้งข้าราชการฝ่ายการเมือง และข้ าราชการฝ่าย
ประจา ทาให้มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการทางาน
(5) ประชาชนไม่รู้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ขาดความ
เข้าใจ ในระบบบริหารงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า
เป็นองค์กรที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งหมดของประชาชนทุกพื้นที่
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3) (Opportunity-O) ที่เอื้อต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
(1) นักการบริหาร นักวิชาการ และบุคคลที่มีชื่อเสียงสนับสนุนให้มีนโยบายการกระจาย
อานาจสู่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มีก ารตอบรับ จากประชาชนในการกระจายอานาจสู่ องค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นและการดาเนินการดังกล่ าว ทาให้ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) กระแสดการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องของการธารงรักษาไว้ในส่วนของวัฒนธรรม
ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น จารี ต ประเพณี ถิ่น เกิ ด ส่ งผลให้ เป็ นการเพิ่ม มู ล ค่ าทางด้ านการท่อ งเที่ ยวทาให้
เศรษฐกิจดีขึ้น
(3) นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของรั ฐบาล ทาให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น
(4) กระแสการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ประชาชน
มีความสนใจและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจาวัน
(5) สถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมสนับสนุนการพัฒนา หรือการทางาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(6) การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และความมั่งคั่งซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาด้านต่างๆ
ขององค์กร
4) ภัยคุกคาม (Threat - T) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
(1) ข้อระเบี ย บ กฎหมาย ในเรื่องการจัดทาแผนพัฒ นามีการเปลี่ ยนแปลงบ่อยครั้งใน
ระหว่างที่เสนอข้อกฎหมาย มีการสั่งการเป็นครั้งๆ ไป และแต่ละครั้งการสั่งการไม่เหมือนเดิม และ
ระยะเวลาในการจัดทาแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องหรือเป็นไป
ตามระเบียบขององค์กรหรือหน่วยงานส่วนภูมิภาค ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและอาจทาให้เกิดสภาวะการตกต่าของเศรษฐกิจทาให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามที่
ได้วางแผนการดาเนินการไว้
(2) บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนยึดถือวัฒนธรรมองค์กรเก่าๆ ไม่ยอมรั บการเปลี่ยนแปลง
ไม่ให้ความสาคัญด้านการพัฒนาบุคลากรเท่าที่ควร
(3) การดาเนินการโครงการตามนโยบายของผู้บริหารขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย ทาให้ถูก
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการที่ดีและประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง
(4) การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในทุกระดับของประเทศ

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ อานาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย เพื่อกาหนดอัตรากาลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ/อานาจหน้าที่
จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก
สาธารณูปโภค
การสาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์
เพื่อให้มีการคมนาคมทั้งทางบก
และทางน้า สะดวกรวดเร็ว
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1) สานักปลัดฯ 2) กองช่าง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. มีรางระบายน้าและท่อระบายน้าเพิ่มขึ้น
3. มีระบบไฟฟ้าและไฟสาธารณะ
ตามมาตรฐาน
4. มีการพัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพ

ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ
สารวจเส้นทาง/ปรับปรุงก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน
ขุดลอกคลอง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซม
บารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
ตรวจคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน ขยายระบบ
เขตประปาหมู่บ้าน

5. มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรการอุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และเศรษฐกิจชุมชน
พันธกิจ/อานาจหน้าที่
เป้าประสงค์
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สานักปลัดฯ
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ
1. ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
2. เพิ่มช่องทางการค้าให้ประชาชน
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์
3. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งสินค้าชุมชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตาบล
เพื่อการท่องเที่ยว
สินค้าชุมชน
4. มีการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
พอเพียง
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษครอบครัว
รั้วกินได้
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมี
วิชาการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ความรู้ ความเข้าใจและดารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้าและการท่องเที่ยว
พันธกิจ/อานาจหน้าที่
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรักษา
สิ่งแวดล้อม
ความสะอาด ระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ
เป็นพิษได้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1) สานักปลัดฯ 2) กองช่าง 3) กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ/อานาจหน้าที่
เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรักษา
สิ่งแวดล้อม
ความสะอาด ระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ
เป็นพิษได้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1) สานักปลัดฯ 2) กองช่าง 3) กองการศึกษาฯ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ
การอนุรักษ์ระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ งานส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารจัดการขยะในครัวเรือน
งานพลังงานทดแทน งานขุดหลุมขยะ
ส่งเสริมการใช้ตาเผาถ่าน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ
การอนุรักษ์ระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ งานส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารจัดการขยะในครัวเรือน
งานพลังงานทดแทน งานขุดหลุมขยะ
ส่งเสริมการใช้ตาเผาถ่าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พันธกิจ/อานาจหน้าที่
ส่งเสริมการศึกษา การสื่อสาร
ที่ทันสมัย ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษา การสื่อสารที่ทันสมัย
ให้แก่เด็ก ประชาชน และบารุง
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1) สานักปลัดฯ 2) กองการศึกษาฯ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. มีการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา
2. มีการส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เพื่อการศึกษา
3. ส่งเสริมและบารุงรักษาศาสนา ส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ/อานาจหน้าที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
การพัฒนาระบบการบริหาร เพื่อสร้างระบบบริหารที่ดี
1. มีการพีฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
จัดการภายในองค์กร ทางด้าน การพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
การเมือง การมีส่วนร่วม
ประสิทธิภาพทางการเมือง
และการบริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการบริหาร
จัดการให้ครบครันแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
3. พัฒนาอาคารสถานที่ที่ให้บริการแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1) สานักปลัดฯ 2) กองคลัง

ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานการศึกษานอกระบบและในระบบ
ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษา
งานกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ทางรัฐพิธีและ
สถาบันของพระมหากษัตริย์และงานประจาปี
ติดตั้งและปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย

ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล จัดฝึกอบรม
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สมาชิกสภา วางระบบควบคุมภายใน
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการบริหาร
จัดการให้ครบครันแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
ส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการก่อสร้างต่อเตอม
อาคารที่ทาการองค์กร
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ อบต.
การบันทึกข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
ผ่านทางเว็บไซต์
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๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง จะดาเนินการ
๖.๑ ภารกิจหลัก
๖.๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑.๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑.๓ การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๖.๑.๔ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖.๑.๕ การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา
๖.๑.๖ การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
๖.๑.๗ การป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๖.๒ ภารกิจรอง
๖.๒.๑ การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๖.๒.๒ ส่งเสริมการเกษตร
๖.๒.๓ การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๖.๒.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.๒.๕ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนดกรอบอัตรากาลังจานวนทั้งสิ้น 29
อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจานวนมากในส่วน
ราชการ และจานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดโครงสร้างและกาหนด
กรอบอัตรากาลังใหม่ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นของ อบต. ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มี
อานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยการ
วิเคราะห์ SWOT analysis เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดย
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่
โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat =T) เพื่อใช้กาหนดเป็นทิศทาง แนวทาง และมีหลักแนวคิด
วิเคราะห์ที่สามารถให้คาตอบในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและใช้เป็นเครื่องมือที่ เป็นประโยชน์ใน
การกาหนดการดาเนินงานในอนาคตได้ผลดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล
องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
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1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์ กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริม
การดาเนิน งานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้ อมภายนอก
แต่จุ ดแข็งนั้ น เป็ น ผลมาจากสภาพแวดล้ อมภายใน ผู้ บริห ารที่ดีจะต้ องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัด ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหารจาเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้เคียง
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 50 ปี เป็นวัยทางาน
3. บุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพที่มี
4. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
5. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
6. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
7. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
8. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
9. ส่ ง เสริ ม ให้มี การน าความรู้แ ละทั ก ษะใหม่ ๆ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
10. มีการประชุมติดตามงานเป็นประจาทุกเดือน
โอกาส O
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง
2. มี ค วามใกล้ ชิ ด คุ้ น เคยกั บ ประชาชนท าให้ เ กิ ด ความ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
3. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา
4. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทางาน
และ อบต.ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อน W
1. จานวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับจานวนปริมาณงาน
2. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
3. ทางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
4. บุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามตาแหน่งงานครบ
ทุกคน
5. มีภาระหนี้สิน

อุปสรรค T
1. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของ
งาน
2. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามตาแหน่งงาน
ของแต่ละสายงานมีค่าใช้จ่ายสูง
3. รายได้ที่ได้รับเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายในการดารงชีพไม่
สมดุลกัน
4. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรให้บริการอานวยความสะดวก
กับประชาชนได้ไม่เท่าที่ควร
5. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ดีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
2. การปฏิบัติงานยึดถือระเบียบ/กฎหมาย
3. มี การน าระบบสารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบั ติ ง าน
เพิ่มขึ้น
4. มีการประสานงานกันได้สะดวกมากขึ้น ผ่านระบบ
โทรคมนาคม และระบบเครือข่าย
5. สถานที่ตั้งมีความเหมาะสม
6. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ
7. มีการประสานงานใช้เครื่องมือร่วมกัน

โอกาส O
1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของ
รัฐบาล
2. มี การรวมกลุ่ ม วิ ส าหกิจ ชุ ม ชน พั ฒ นาอาชี พ ใหม่ ๆ
และประชาชนตื่นตัวในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. พื้ น ที่เหมาะแก่การท าการเกษตรและส่ ง เสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเกษตร
4. เทคโนโลยีมีความทันสมัย เกิดการเรียนรู้ของชุมชน
มากขึ้น
5. มีอานาจหน้าที่ในการจัดการบริหารสาธารณะเพิ่มขึ้น
6. มี ก ารถ่ ว งดุ ล อ านาจและมี ค วามรั ด กุ ม ในการ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

จุดอ่อน W
1. ขาดบุคลากรด้านการศึกษาฯ รับผิดชอบโดยตรง
2. งบประมาณในการพัฒนามีจากัดเทียบกับภารกิจที่เพิ่ม
มากขึ้น
3. ข้ อ ทั ก ท้ ว งจาก สตง. ในการด าเนิ น การกิ จ กรรม
โครงการทาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตามนโยบาย
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจานวนมาก และขาดความชัดเจน
ในการให้ดาเนินการ
5. งบประมาณไม่เพียงพอยังต้องพึ่งรายได้จากเงินอุดหนุน
ของรัฐบาล
6. เครื่องมือด้านสาธารณภัยไม่เพียงพอและมีราคาแพง
7. ข้อมู ล ไม่ เป็ น ปั จ จุ บัน เนื่ องต้องท างานในระบบและ
เอกสารไปพร้อมๆ กัน ทาให้ต้องทางานใช้เวลามากกว่า
ปกติ
8. สถานที่ ตั้ ง มี พื้ น ที่ ค วามคั บ แคบไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนเท่าที่ควร
อุปสรรค T
1. ความไม่พร้อมของพื้นที่ในการดาเนินการตามนโยบาย
2. ประชาชนใช้ชีวิตแบบทุนนิยมเพิ่มขึ้น ขาดการพึ่งพา
ตนเอง ราคาสินค้าเกษตรตกต่า และรายจ่ายสูงกว่ารายรับ
3. ภัยล่อลวงจากอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เช่น การมียาเสพติด
เข้ามาในเขตพื้นที่ การดื่มเหล้าสูบบุหรี่ ความรุนแรงของ
เยาวชน และขาดการดูแลเอาใจใส่กันฯ
4. ภารกิ จ ถ่ า ยโอนไม่ ชั ด เจนมี ค วามซ้ าซ้ อ นกั บ หลาย
หน่วยงาน
5. การเลือกผู้แทนในพื้นที่ยังเน้นระบบเครือญาติมากกว่า
ความสามารถ
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๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง มีภารกิจ อานาจหน้าที่ทจี่ ะต้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ได้กาหนดภารกิจด้านงานต่างๆ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑. สานักปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๕ งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.7 งานสาธารณสุข

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑. สานักปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๕ งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1.7 งานสาธารณสุข

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานผังเมือง
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค

๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานผังเมือง
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค

๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.4 งานส่งเสริมการกีฬา
4.5 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.4 งานส่งเสริมการกีฬา
4.5 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังใหม่ หากมีความจาเป็นด้านภารกิจและปริมาณงานสามารถ
กาหนดงานใหม่และตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่สามารถกาหนดฝ่าย/กอง ขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากการประเมินความ
เหมาะสมในการก าหนดฝ่ า ย/กอง เพิ่ ม ขึ้ น ใหม่ จะต้ อ งท าแบบประเมิ น ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น การเฉพาะเสี ย ก่ อ น
เมื่อ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งหรือปรับปรุงสวนราชการได้แล้ว ก็ให้ดาเนินการประกาศปรับปรุง
แผนอัตรากาลัง 3 ปี
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๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อ
นามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งประเภทใด สายงานใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ
ปริ มาณงาน เพื่อให้ คุ้มค่าต่อการใช้จ่ ายงบประมาณขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลปราสาททอง และเพื่อให้ การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์
ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี 2561-2563
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ส่วนราชการ
ที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สานักปลัด อบต. (01)
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานตกแต่งสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป (งานทั่วไป)
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่
อัตรากาลังคน
อัตรา คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
กาลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
๑
๑
๑
๑
1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

ว่างเดิม
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ลาดับ
ที่

ส่วนราชการ

กองช่าง (05)
21 ผู้อานวยการกองช่าง
22 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
23 ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (07)
24 ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
25 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด
26 ครู (ครู คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ
27 ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก

รวม

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่
อัตรากาลังคน
อัตรา คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
หมายเหตุ
กาลัง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

1

1

1

1

-

-

-

ว่างเดิม

2

2

2

2

-

-

-

1
28

1
28

1
28

1
28

-

-

-

9. ภำระค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่

ที่

ชือ่ สำยงำน

จำนวน
อัตรำตำแหน่ง
อัตรำกำลังคน
ระดับ จำนวน
ทีม่ ีอยู่
ทีค่ ำดว่ำจะต้องใช้
เพิ่ ม/ลด
ตำแหน่ง ทั้งหมด
ปัจจุบนั
ในช่วงระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ
จำนวน (คน) เงินเดือ น (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563

ค่ำใช้จำ่ ยรวม (3)

หมำยเหตุ

-

-

2561
2562
15,840 16,320

-

-

-

12,120
11,880
12,960
11,880
6,480

12,600
12,240
13,320
12,240
6,840

12,960
12,960
13,440
12,960
6,960

365,760
317,520
349,320
317,520
174,840

378,360
329,760
362,640
329,760
181,680

391,320
342,720
376,080
342,720
188,640

25,970
25,470
28,030
25,470
14,030

1
1
1
1
1

-

-

-

8,640
5,640
5,400
6,120
5,760

9,000
5,880
5,640
6,360
6,000

9,360
6,120
5,880
6,600
6,240

224,760
146,160
139,440
158,160
147,480

233,760
152,040
145,080
164,520
153,480

243,120
158,160
150,960
171,120
159,720

18,010
11,710
11,170
12,670
11,810

1
1

1
1

-

-

-

0
0

0
0

0
0

108,000
108,000

108,000
108,000

108,000 9,000
108,000 9,000

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

12,960 13,320
8,880 8,640
7,680 7,800
9,720 9,720

13,440
8,880
8,760
9,720

391,320
262,560
241,440
307,620

404,640
271,200
249,240
317,340

418,080
280,080
258,000
327,060

142,560 1
155,880 1
117,000 1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

-

-

-

6,240
6,840
5,160

148,320
162,120
121,680

154,320
168,600
126,600

160,560 11,880
175,440 12,990
131,760 9,750

1

1

573,240 1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

353,640
305,640
336,360
305,640
168,360

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

216,120
140,520
134,040
152,040
141,720

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

108,000 1
108,000 1

1
1
1
1

1
1
1
-

378,360
253,680
233,760
297,900

1
1
1

1
1
1

5,760
6,240
4,680

6,000
6,480
4,920

2563
16,560

2561
589,080

2562
605,400

2563
621,960 33,770

28,030
21,140
19,480
ว่ำงเดิม
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1. ปลัด อบต. (นักบริหำรงำนท้องถิน่ )
กลำง
สำนักปลัด อบต. (01)
2. นักบริหำรงำนทั่วไป (หน.สป.)
ต้น
3. นักทรัพยำกรบุคคล
ชก.
4. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ชก.
5. นักพัฒนำชุมชน
ชก.
6. เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปง.
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีคุ ณวุฒิ)
7. ผูช้ ่วยนักวิชำกำรเกษตร
8. ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร
9. ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำรณภัย
10. พนักงำนขับรถยนต์
11. พนักงำนตกแต่งสวน
พนักงำนจ้ำงทัว่ ไป
12. คนงำนทั่วไป (งำนทั่วไป)
13. คนงำนทั่วไป (แม่บ้ำน)
กองคลัง (04)
14. นักบริหำรงำนกำรคลัง (ผอ.กองคลัง)
ต้น
15. นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปก.
16. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
ปก.
17. เจ้ำพนักงำนพัสดุ
ปง./ชง.
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีคุ ณวุฒิ)
18. ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
19. ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ
20. ผูช้ ่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
-

ภำระค่ำใช้จำ่ ย
ทีเ่ พิ่ มขึน้ (2)

ที่

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ชือ่ สำยงำน
กองช่ ำง (05)
นักบริหำรงำนช่ำง (ผอ.กองช่ำง)
นำยช่ำงโยธำ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีคุ ณวุฒิ)
ผูช้ ่วยนำยช่ำงโยธำ
กองกำรศึ กษำ ฯ (08)
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ (ผอ.กองฯ)
นักวิชำกำรศึกษำ
ศู นย์พัฒนำเด็ กเล็กบ้ำนตำปุด
ครู
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีทักษะ)
ผูช้ ่วยครูผดู้ แู ลเด็ก

จำนวน
อัตรำตำแหน่ง
อัตรำกำลังคน
ระดับ จำนวน
ที่มอี ยู่
ที่คำดว่ำจะต้องใช้
เพิม่ /ลด
ตำแหน่ง ทั้งหมด
ปัจจุบัน
ในช่วงระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ
จำนวน(คน) เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563

ภำระค่ำใช้จ่ำย
ที่เพิม่ ขึน้ (2)
2561

2562

ค่ำใช้จ่ำยรวม (3)
2563

2561

2562

2563

13,320
9,360

404,640
225,720

418,080
234,960

431,400 29,110
244,320 18,060

5,400

5,640

133,920

139,320

144,960 10,730

13,620 13,620
12,000 12,000

13,620
12,000

449,220
367,320

462,840
379,320

476,460 ว่ำงเดิม
391,320 ว่ำงเดิม

ต้น
ชง.

1
1

1
1

391,320 1
216,720 1

1
1

1
1

-

-

-

-

1

1

128,760 1

1

1

-

-

-

ต้น
ปก./ชก.

1
1

-

435,600 1
355,320 1

1
1

1
1

-

-

-

คศ.1

2

2

0 2

2

2

-

-

-

0

0

0

0

0

-

1

1

42,000 1

1

1

-

-

-

6,000

6,240

6,480

48,000

54,240

28

25

6,192,180 28

28

28

-1

-

-

(4)
รวม
(5) ประมำณกำรประโยชน์ต อบแทนอืน่ 20%
(6) รวมเป็นค่ ำใช้ จำ่ ยบุค คลทัง้ สิน้
(7) คิ ด เป็นร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

หมำยเหตุ

13,320 13,440
9,000 9,240
5,160

0
60,720 12,500

220,301 225,822 232,063 6,412,481 6,635,742 6,865,243
1,282,496 1,327,148 1,373,049
7,694,977 7,962,890 8,238,292
21.25
20.93
20.61

หมำยเหตุ
: งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561 เป็นเงิ น=
35,937,160 บำท ตำมข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕61
: งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2562 เป็นเงิ น=
37,734,018 บำท ประมำณกำรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561
: งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2563 เป็นเงิ น=
39,620,719 บำท ประมำณกำรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2562
: ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ลูกจ้ำงประจำถ่ำยโอน รวมถึงครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับงบเงิ นอุดหนุนที่จ่ำยเป็นเงิ นเดือน ค่ำจ้ำง ให้ระบุขอ้ มูลไว้ในแผนอัตรำกำลัง
แต่ไม่ตอ้ งนำมำคิดรวมเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับเงิ นเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ ตำมมำตรำ 35
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2561-2563)

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)

สานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

-งานบริหารทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานส่งเสริมการเกษตร
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-งานสาธารณสุข

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

-งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานผังเมือง
-งานประสาน สาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1)

-งานบริหารการศึกษา
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-งานส่งเสริมการกีฬา
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
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โครงสร้างสานักปลัด อบต.
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (๑)

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนนโยบำยและแผน

งำนกฎหมำยและคดี

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)(1)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)(1)
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
- พนักงานตกแต่งสวน (๑)
- คนงานทั่วไป (งานทั่วไป)(๑)
- คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) (๑)

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน(ชก.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1)

- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)(1)*
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1)*

- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร(๑)

งำนสวัสดิกำรและพัฒนำสังคม

งำนสำธำรณสุข
- ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร(๑)*

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.)(๑)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (๑)

ระดับ

ต้น

กลาง

1

-

วิชาการ

สูง ปฏิบัติการ

-

-

ชานาญ
การ

3

ทั่วไป

ชานาญ เชียวชาญ ปฏิบัติงาน
การพิเศษ

-

-

๑

ชานาญ
งาน

-

ลูกจ้าง

พนักงานจ้าง

อาวุโส ประจา ภารกิจ

-

-

๕

รวม

ทั่วไป

2

12
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จานวน

อานวยการท้องถิ่น

โครงสร้างกองคลัง

ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (๑)

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (๑)

ระดับ

จานวน

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น

กลาง

1

-

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

วิชาการ

สูง ปฏิบัติการ

-

2

งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้

งำนบัญชี

งำนกำรเงิน

ทั่วไป

ชานาญ
การ

ชานาญ
การ
พิเศษ

เชียว
ชาญ

-

-

-

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

รวม

ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส ประจา ภารกิจ ทั่วไป

1

-

-

-

3

-

7
28

โครงสร้างกองช่าง

ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (๑)

งำนก่อสร้ำง
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑)

ระดับ

จานวน

งำนประสำนสำธำรณูปโภค

งำนผังเมือง

งำนออกแบบและควบคุมอำคำร
- นายช่างโยธา (ชง.) (๑)

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญ
การ

1

-

-

-

-

ทั่วไป

ชานาญ
การ
พิเศษ

เชียว
ชาญ

ปฏิบัติงาน

ชานาญ
งาน

-

-

-

1

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

รวม

อาวุโส ประจา ภารกิจ ทั่วไป

-

-

๑

-

3
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
(นักบริหำรงำนศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ระดับต้น) (ว่ำง)(๑)

งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม

งำนบริหำรกำรศึกษำ

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
(1) (ว่าง)

ระดับ

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)
(ว่าง)*

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง

จานวน 1

-

สูง

-

งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

งำนส่งเสริมกำรกีฬำ

- ครู (คศ.1) (2) (ศพด.บ้านตาปุด)
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (1)
(ศพด.บ้านตาปุด)

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)
(ว่าง)*

วิชาการ

ทั่วไป

ครู

ลูกจ้าง

ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการ เชียวชาญ ปฏิบัตงิ าน ชานาญงาน อาวุโส ประจา

งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

พนักงานจ้าง

ครูผู้ช่วย

ครู คศ.1

-

2

พิเศษ

๑

-

-

-

-

-

-

-

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)
(ว่าง)*

ภารกิจ

ทั่วไป

1

-

รวม
5
30

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง

1

น.ส. รอด คงสกุล

สานักปลัด อบต.
2 นายอานาจชัย พัชรานุ
3
4
5

นางวนิดา อุดเขียว
นางณัฐธยาน์ จารัตน์
นายพงษ์พันธ์ มีสิทธิ์ดี

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

68-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กลาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 68-3-01-2101-001 หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
รป.ม.(รัฐประศาสน
68-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล
ศาสตร์)
รป.ม.(รัฐประศาสน
68-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและ
ศาสตร์)
แผน
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
68-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน

ต้น
ชก.

เลขที่ตาแหน่ง
68-3-00-1101-001
สานักปลัด อบต.
68-3-01-2101-001
68-3-01-3102-001

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

หมายเหตุ

เงินประจา ค่าตอบแทน/เงิน
เพิ่มอืน่ ๆ
ตาแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กลาง 405,240 84,000 84,000 573,240
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
(33,770x6) (7,000x12) (7,000x12)
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักทรัพยากรบุคคล

ต้น

311,640 42,000

-

353,640

(25,970x12) (3,500x12)

ชก.

305,640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25,470x12)

ชก.
ชก.

68-3-01-3103-001
68-3-01-3801-001

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
นักพัฒนาชุมชน

ชก.

336,360
(28,030x12)

ชก.

305,640
(25,470x12)

6

นางสลิตา เรียงเงิน

ปวส. (การบัญชี)

68-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

68-3-01-4101-001

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

168,360
(14,030x12)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
7 นางสาววรรณิศา ชาวสวน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

-

ผช.นักวิชาการเกษตร

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
ผช.นักวิชาการเกษตร

-

216,120
18,010x12)

8

นางสาวพจนา ปัญญาคิด

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์)

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

140,520
11,710x12)

9

นายจิรวัฒน์ พ่อค้า

ปวช.(ไฟฟ้า)

-

ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ)
10 นายประทีป ธนุนาจารย์

ม.ศ.5

-

ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

-

134,040
(11,170x12)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ)
-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

152,040
12,670x12)

11 นายสมชาย จารัตน์

ม.3

-

พนักงานตกแต่งสวน

-

พนักงานตกแต่งสวน

-

141,720
(11,810x12)
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ที่

ชื่อ - สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิการศึกษา
เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

พนักงานจ้างทั่วไป

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา ค่าตอบแทน/เงิน
เพิ่มอืน่ ๆ
ตาแหน่ง

หมายเหตุ

พนักงานจ้างทั่วไป

12 นางสาวพรพิมล พ่อค้า
13 นายไพรัตน์ บุญมา
กองคลัง
14 นางปิยะดา ผลดี
15 นางรัชนี ดีอยากได้

ปวส.(การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์)
ปวส.(การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

-

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

-

-

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

-

108,000

-

-

-

-

(9,000x12)

-

คนงานทั่วไป (งานทั่วไป)

-

-

คนงานทั่วไป (งานทั่วไป)

-

108,000
(9,000x12)

68-3-04-2102-001 ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
68-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี

ต้น
ปก.

กองคลัง
68-3-04-2102-001
68-3-04-3201-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ต้น

336,360 42,000

-

378,360

(28,030x12) (3,500x12)

ปก.

253,680
(21,140x12)

16 นางศรัญญา ไชยะคา

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

68-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปก.

68-3-04-3203-001

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปก.

233,760
(19,480x12)

17

-

-

68-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง.

68-3-04-4203-001

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง./ชง. 297,900

ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
18 นางสาวประภัสสร มุมทอง ปวส. (การบัญชี)
19 นางสาววรรณี เสมอใจ

ปวช. (การบัญชี)

-

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

-

142,560

-

-

-

-

-

-

(11,880x12)

-

155,880
(12990x12)

20 นายเทวินทร์ ปรากฎรัตน์

ปวช.(คอมพิวเตอร์)

-

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

-

-

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

117,000
(9,750x12)

กองช่าง
21 นายประสิทธิ์ หาญยิ่ง
22 ว่าที่ ร.ต.จรรธพงศ์ คงราษี

วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสห
กรรมก่อสร้าง)
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสห
กรรมก่อสร้าง)

68-3-05-2103-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง
68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา

ต้น
ชง.

กองช่าง
68-3-05-2103-001
68-3-05-4701-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา

ต้น

349,320 42,000

391,320

-

(29,110x12) (3,500x12)

ชง.

216,720

-

-

(18,060x12)

32

ที่

ชื่อ - สกุล

กรอบอัตรากาลังเดิม

คุณวุฒิการศึกษา
เลขที่ตาแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ
23 นายศักดิ์ชัย คงสกุล
ปวช.(ก่อสร้าง)

-

ตาแหน่ง
ผช.นายช่างโยธา

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ
-

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
ผช.นายช่างโยธา

เงินเดือน
ระดับ
-

เงินเดือน
218,760

เงินประจา ค่าตอบแทน/เงิน
เพิ่มอืน่ ๆ
ตาแหน่ง

-

หมายเหตุ

-

(10,730x12)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24
25

-

-

68-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)

68-3-08-3808-001 นักวิชาการศึกษา

ต้น
ปก./ชก.

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
68-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)

68-3-08-3808-001

นักวิชาการศึกษา

ต้น

297,900 42,000

-

ว่างเดิม

-

ว่างเดิม

(ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12)

ปก./ชก.

297,900

-

(ค่ากลางเงินเดือน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด
26 นางสมควร พันธ์มา
คบ.(การศึกษาปฐมวัย)

32-2032-2

ครู

คศ.1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด
32-2032-2
ครู

คศ.1

234,120

งด.อุดหนุน

(19,510x12)

27 นางสาวดุจฤดี จารัตน์

คบ.(การศึกษาปฐมวัย)

32-2031-5

ครู

คศ.1

32-2031-5

ครู

คศ.1

207,720

งด.อุดหนุน

(17,310x12)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ
28 นางพิมลวรรณ กล้าจงยิ่ง คบ.(การศึกษาปฐมวัย)

-

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ)
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

-

150,000

งด.อุดหนุน

(12,500x12)

33

34
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง กาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
และพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทาแผนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนา ด้านความรู้
ทั่ว ไปในการปฏิบั ติงาน ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะตาแหน่ง ด้านการบริห าร ด้า น
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
จาเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
๑. เป็ น องค์ ก รที่ เ ปิ ด กว้ า งและเชื่ อ มโยงกั น ต้ อ งมี ค วามเปิ ด เผยโปร่ ง ใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งเป็นข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้า งให้สอดรับกับการ
ทางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิ ทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมดยงกันเองของทุกส่วน
ราชการ เพื่อให้บริ การต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน
กัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น
๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ตามแนวทางข้างต้นนั้น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรื อดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบั ติการฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่ วนตาบล เพื่อให้ งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลบั ง เกิ ด ผลดี ต่ อ ประชาชนและท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง การพั ฒ นาแรกจะเน้ น ที่ ก ารพั ฒ นาพื้ น ฐานการ
ปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
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 การบริหารโครงการ
 การให้บริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง เล็งเห็นว่า
มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าบุคลากรที่มาดารงตาแหน่งในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาษาถิ่น ดังนั้นในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึ งมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมีเป็น
การหล่อหลอมให้ เกิดพฤติ กรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลปราสาททอง ประกอบด้วย
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
 การบริการเป็นเลิศ
 การทางานเป็นทีม
๑๓.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
4. ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
...........................................................

ภาคผนวก

