๑

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ๒๕63

ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

งานบริหารทั่วไป
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

๒

๑. หลักการและเหตุผล
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุม แพ จัง หวัดขอนแก่ น มี ห ลัก การและเหตุผ ล
ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกั บอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับ ใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้
คานึง ถึงภาระหน้ าที่ ความรับ ผิดชอบ ลัก ษณะงานที่ ต้องปฏิบั ติ ความยากและคุณ ภาพของงาน ปริม าณงาน
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้ องถิ่น (ก.กลาง)
กาหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนัก งานส่วนท้ องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกคร องส่วน
ท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล ,อบต.) จัดท าแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น กรอบในการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล
หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทา
กรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ, เทศบาล ,อบต.) จึงได้
จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-๒๕63 ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๓

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์

ของการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ตามเหตุผลและความจาเป็น ดังนี้
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลโนนอุ ดม มี ก ารก าหนดต าแหน่ ง การจั ดอั ต ราก าลั ง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโนนอุดม
๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนอุ ด ม สามารถควบคุ ม ภาระค่ า ใช้ จ่ ายด้ า นการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ซึ่ง
มีนายก องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดมเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ๑ คนเป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม ตาม
กฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตาบลโนนอุดม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ

๔
๓.๔ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสีส่ ิบของงบประมาณรายจ่าย
๓.๕ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง ต่อ 1 หลักสูตร
3.6 การพิ จารณาเปรียบเทียบจ านวนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไกล้เคียงที่มีลักษณะงาน/งบประมาณไกล้เคียงกัน เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล
ขัวเรียงมีพนักงานส่วนตาบล 22 อัตรา ลูกจ้างประจา 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา พนั กงานจ้าง
ทั่วไป 5 อัตรา ซึ่งถือว่ามีอัตรากาลังคนในส่วนงานราชการที่ไกล้เคียงกัน

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม มีความครบถ้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ การบริหาร
ส่วนตาบลโนนอุดมวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม มีสภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความ
ต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
๔.๑ ภาพปัญหาของพื้นที่
๑.) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านสู่พื้นที่ทาการเกษตรไม่สะดวก
๑.๒ ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ
๑.๓ กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ (ไฟตก)
๑.๔ ไฟฟ้าแรงต่ายังขยายเขตไม่เพียงพอ
๑.๕ ไฟฟ้าส่องทางยังไม่เพียงพอ
๒.) ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
๒.๑ การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
- ปัญหาการขาดความรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ
๒.๒ ความรู้ทางเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
๓.) ปัญหาสาธารณะสุขและการอนามัย
๓.๑ ปัญหาขาดความรู้เรื่องสาธารณสุขและอนามัย
๓.๒ ปัญหาเรื่องยาเสพติด
๓.๓ ปัญหาเรื่องการกาจัดขยะ
๓.๔ ปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ ,เด็ก ,สตรีและคนพิการ
๓.๕ ปัญหายุงลาย
๓.๖ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
๔.) ปัญหาน้ากิน-น้าใช้ เพื่อการเกษตร

๕
๔.๑ การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค - บริโภคในหน้าแล้ง
๔.๒ บ่อบาดาลของเดิมชารุดเสียหาย
๕.) ปัญหาการขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๕.๑ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย
๕.๒ การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
๕.๓ ไม่มีสถานที่อนุบาลเด็กก่อนวัยเรียน
๖.) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑ น้าในคลองธรรมชาติ ไม่สามารถนาน้ามาใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและอุปโภค- บริโภคได้อย่างเต็มที่
๖.๒ คลองตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
๖.๓ สองข้างถนนยังขาดทัศนียภาพที่สวยงาม
๗.) ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๗.๑ ไม่มีบ้านพักสาหรับพนักงานส่วนตาบล
๗.๒ ไม่มีรถดับเพลิงในการบริการประชาชน
๔.๒ ความต้องการของประชาชน
๑.) ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทั้งตาบล
๑.๓ สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้า
๑.๔ ประสานกับองค์การโทรศัพท์ ขอขยายเลขหมายทั้งหมู่บ้าน
๑.๕ ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
๑.๖ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องทาง
๒.) ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
๒.๑ ต้องการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และสนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
๒.๒ ต้องการความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
๒.๓ ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบการผลิตการเกษตร
๒.๔ ต้องการพันธุ์ข้าวใหม่ และความรู้ทางการเกษตรที่ทันสมัย
๓.) ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย
๓.๑ ต้องการได้รับการฝึกอบรมทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
๓.๒ ต้องการได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขศึกษา
๓.๓ ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๔ ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก ,สตรีและคนพิการ
๓.๕ กาจัดยุงลายให้หมดทั้งหมู่บ้าน
๓.๖ จัดโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทุกหมู่บ้าน
๓.๗ จัดทาโครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า

๖
๔.) ความต้องการน้ากิน-น้าใช้ เพื่อการเกษตร
๔.๑ ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ ขุดลอกคลองส่งน้า และกาจัดวัชพืช
๔.๒ ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้า
๔.๓ ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๔.๔ ซ่อมแซมปรับปรุงบ่อบาดาลให้เป็นประปาบ่อบาดาล
๕.) ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๕.๑ ต้องการได้รับความรู้ด้านชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด
๕.๒ ต้องการได้รับความรู้ด้านการศึกษา การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ (กศน.)
๕.๓ ต้องการความรู้ด้านสุขภาพอนามัย (อนามัยแม่และเด็ก / อบรมแม่บ้าน
โภชนาการและอื่น ๆ )
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสาคัญของการศึกษา
๕.๕ ความต้องการรณรงค์ให้เห็นความสาคัญของการเลือกตั้ง
๕.๖ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
๕.๗ จัดการแข่งขันกีฬาตาบล ต้านยาเสพติด
๕.๘ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๙ ปรับปรุงทัศนียภาพ ตามแนวถนนทุกสายและทุกคลองในพื้นที่ อบต.
๕.๑๐ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๖.) ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑ จัดซื้อรถขยะเพื่อบริการประชาชน
๖.๒ จัดให้มีที่ทิ้งขยะประจาตาบล รวมทั้งให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี
๖.๓ ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.) ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
7.1 ก่อสร้างบ้านพักสาหรับพนักงานส่วนตาบล
7.2 จัดซื้อรถดับเพลิงเพื่อบริการประชาชน

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติ

๗
สภาตาบลและองค์ก ารบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญ ญั ติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot
เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่
ให้ ต รงกั บ ความต้อ งการของประชาชนได้ อย่ างไร โดยวิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุ ดอ่ อ น โอกาส ภั ย คุก คาม ในก าร
ดาเนินการตามภารกิ จหลัก Swot องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโนนอุดม กาหนดวิธีก ารดาเนินการตามภารกิ จ
สอดคล้องกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ง ชาติ แผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาจัง หวัด แผนพั ฒ นาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ ตรงกับสภาพปัญหา
โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้า
(๒) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๓) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
(๔) การสาธารณูปการ
(๕) การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
(๖) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๗) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(๘) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๙) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
(๓) การป้องกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(๖) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๗) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๘) การจัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(๙) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๔) การรัก ษาความสงบเรียบร้อยและศี ล ธรรมอันดีของประชาชนในเขตองค์ก ารบริห ารส่วน
ตาบลโนนอุดม

๘
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๒) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๔) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(๓) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๔) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
๕.๖ ด้ า นการศาสนา ศิ ล ปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น มี ภารกิจ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๕) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ

๙
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม นาภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ ๕ นามากาหนด
ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่จะดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภากิจรองที่ตอ้ งดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. การพัฒนาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔. การส่งเสริมการเกษตร
๕. การป้องกัน และระงับโรคติดต่อ
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
องค์ประกอบ
และตัวแปร
ด้านโครงสร้าง

จุดแข็ง
- มีการแบ่งส่วนงานโดยกาหนดอานาจหน้าที่
อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความ
รับผิดชอบทุกด้าน
- มีส่วนราชการรับผิดชอบการปฎิบัตงิ านใน
หน้าที่ของ อบต. ครบถ้วน

จุดอ่อน
-ลักษณะการทางานมุง่ ที่ผลงานของแต่ละส่วน
ราชการมากกว่าการทางานในภาพรวมของ อบต.
-ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านใน
เชิงคุณภาพ
-บางภารกิจอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่การ
ประสานงานทาได้ล่าช้า

- มีการประสานงานส่วนราชการและภาคเอกชน
อย่างใกล้ชดิ - มีการวางแผนการปฏิบตั ิจนบรรลุ
เป้าหมายทุกขั้นตอน
- มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิทุกภารกิจ

ด้านการ
บริการ

-การดาเนินงานของ อบต.ได้ยึดถือและปฎิบัติ
ตามระเบียบข้อกฎหมายและนโยบายของ
รัฐบาล อย่างรวดเร็ว
- ใช้ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเสมอภาค ยึด
จิตบริการเป็นที่ตั้ง
-แบ่งงานชัดเจน มีการมอบอานาจการ
ตัดสินใจตามสายงาน
-กาหนดชัดเจนสะดวกในการบริการ

- การถือปฏิบัติตามระเบียบบางเรื่องมีแนว
ทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน
-มีระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับงานของ
อบต.เป็นจานวนมากบางเรื่องมีซ้าซ้อนกัน
หลายฉบับ
-ระเบียบกฎหมายที่กาหนดแนวทางปฏิบัตบิ าง
ประเภทมาล่าช้า

๑๐

บุคลากร

ปฏิบัติงาน
-พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
-พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับตาแหน่ง
หน้าที่ ที่รบั ผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
-มีการกาหนดแผนอัตรากาลังของพนักงาน
อบต.และพนักงานจ้างตามโครงสร้าง

-จานวนพนักงานและลูกจ้างไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานเนื่องจากมีข้อจากัดด้าน
งบประมาณ
-พนักงานจ้างของ อบต.ไม่ได้รบั การฝึกอบรม
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน
-พนักงานบรรจุใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการในขอบข่ายหน้าที่
งบประมาณ -มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการใช้ -การจัดทางบประมาณด้านการลงทุนใน
งบประมาณ
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับการ
-สามารถจัดเก็บรายได้ตรงตามเป้าหมายที่
จัดทาแผนพัฒนา
กาหนดไว้
-งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา มีอยู่
-การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
อย่างจากัดและไม่เพียงพอ
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
- การบริหารจัดการยึดหลักการบริหารจัดการ -ด้านการจัดหาพัสดุไม่เพียงพอ อาจทาให้การ
บ้านเมืองที่ดี สร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ
หนังสือสัง่ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
-ใช้ระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักในการ
พัสดุอย่างได้
ดาเนินงานและแก้ไขปัญหา
-มีเครื่องมือทันสมัย มีข้อมูลทันสมัย
เครื่องมือ
-มีการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยมา -ขาดก ารพั ฒ น าพ นั ก งาน ใน เรื่ อ งการใช้
เครื่องใช้และ ใช้ในสานักงาน
เครื่องมือ เครื่องใช้
การจัดการ
- การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ขาดการตรวจสอบและบ ารุง รัก ษาเครื่องมื อ
ถูกต้อง ตรงตาม ระเบียบพัสดุและก่อให้เกิด เครื่องใช้ให้อยู่ตลอดเวลา
ประโยชน์ต่อทางราชการและบริหารพัสดุ
-เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
องค์ประกอบ
อุปสรรค
โอกาส
และตัวแปร
ด้านสังคม
- การศึกษาและการปฏิบัติจริยธรรมมีน้อย -มีชุมชนดั้งเดิมเป็นฐานความสัมพันธ์
- การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
-มีประเพณีที่ยึดมั่นปฏิบัติต่อเนื่อง
ประกอบกับการเพิม่ จานวนประชากรที่เข้า -การขยายตัวของเขตเมืองเข้ามาในพื้นที่ทาให้
มาอยู่อาศัยและทางานในพื้นที่ ทาให้การ
การพั ฒ นาต าบล เป็ น ไปอย่ างรวดเร็ ว เพื่ อ
จัดการบริการด้านต่าง ๆ ไม่สามารถ
รองรับสังคมเมือง
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง เช่น ระบบสาธารณูปโภค
ด้านเทคโนโลยี -ขาดอุปกรณ์สื่อสารที่ครอบคลุมพื้นที่
-มีเครือข่ายการสื่อสารที่ส ะดวกต่อการติดต่อ
สารสนเทศ
เชื่อมโยง ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว

๑๑
ด้านเศรษฐกิจ

-ประชาชนขาดทักษะการพัฒนาอาชีพ
-การแปรรูปผลผลิตมีน้อย
-การไม่กระตือรือร้นเรื่องการศึกษาและการ
ฝึกอาชีพ

-อั ต ราการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ ในท้ อ งถิ่ น
เพิ่มขึ้น
-มีการลงทุนมาก
-มีการจ้างงานมาก

ด้านการเมือง

-การเมืองระดับประเทศไม่มีความแน่นอน
ทาให้การเมืองระดับท้องถิ่น ไม่มีความแน่
ชัดด้านนโยบาย

-ท้องถิ่นตัดสินใจกาหนดนโยบายการพัฒนาได้
เอง
-รัฐธรรมนูญ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี อิ ส ระในการก าหนดนโยบาย การ
บริห าร การจัดท าแผนพัฒ นาการบริห ารงาน
บุคคล การเงิน การคลังและการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน
ได้แก่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และก าหนดกรอบอั ตราก าลัง จานวนทั้ง สิ้น 35 อัตรา ท าให้องค์การบริห ารส่วนตาบลโนนอุดม ไม่ ส ามารถ
ก าหนดต าแหน่ ง ต่ า งๆเพิ่ ม ใหม่ ไ ด้ ต ามความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากตาแหน่ง ที่ก าหนดไว้ เพื่ อ ให้แก้ปัญ หาของประชาชนในเขตตาบลโนนอุดม ดัง นั้น จึง ต้องมี การ
กาหนดโครงสร้างและกาหนดกรอบอัตรากาลังใหม่ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับ ภารกิจและอานาจหน้าที่ เพื่อที่จ ะ
สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ

๑๒
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ
อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าทีท่ ี่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตาม พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ
จากการที่ อ งค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลโนนอุด ม ได้ก าหนดภารกิ จ หลัก และภารกิ จ รองที่ จ ะ
ดาเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ดังนี้
ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

๑ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๒ กองคลัง
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ
๓ กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานประสานสาธารณู ป โภคและผั ง
เมือง
๓.๓ งานสาธารณูปโภคและผังเมือง
๔ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.1 งานส่ ง เสริม การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง

ที่

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

๑ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๒ กองคลัง
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ
๓ กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานประสานสาธารณู ป โภคและผั ง
เมือง
๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.1 งานส่ ง เสริม การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หมายเหตุ

๑๓
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการในแต่
ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี เท่ าใด เพื่อนามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่ าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกั บ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เพื่อให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์
ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้
ที่
๑
๒
๓

๔

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
(๒๕๕8 – 2560)
ปลัด อบต. (นบห.ทถ.) (ต้น) (1)
รองปลัด อบต. (นบห.ทถ.) (ต้น) (1)
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๑ หน.สานักงานปลัด อบต.(นบห.ทั่วไป) (ต้น) (๑)
งานบริหารงานทั่วไป
๓.๒ นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) (๑)
๓.๓ นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑)
3.4 นิติกร (ปก/ชก.) (๑)
3.5 เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปง.) (1)
งานนโยบายและแผน
๓.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (ชก.) (๑)
๓.7 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๓.8 นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (๑)
ลูกจ้างประจา
๓.9 พนักงานสูบน้า (ลป)(๑) (ถ่ายโอน)
๓.10 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลป)(1)
พนักงานจ้าง
3.11 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภ)
3.12 พนักงานขับรถยนต์ (ภ)
3.13 ภารโรง (ท)
3.14 พนักงานขับรถยนต์ (ท)
กองคลัง
๔.๑ ผู้อานวยการกองคลัง (นบห.งานการคลัง) (ต้น)(๑)
งานการเงินและบัญชี
๔.๒ นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (๑)

ที่
๑
๒
๓

๔

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
(2561– ๒๕63)
ปลัด อบต. (นบห.ทถ.) (ต้น) (1)
รองปลัด อบต. (นบห.ทถ.) (ต้น) (1)
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๑ หน.สานักงานปลัด อบต.(นบห.ทั่วไป) (ต้น) (๑)
งานบริหารงานทั่วไป
๓.๒ นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) (๑)
๓.๓ นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑)
3.4 นิติกร (ปก/ชก.) (๑)
3.5 เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปง.) (1)
งานนโยบายและแผน
๓.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (ชก.) (๑)
๓.7 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๓.8 นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (๑)
ลูกจ้างประจา
๓.9 พนักงานสูบน้า (ลป)(๑) (ถ่ายโอน)
๓.10 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลป)(1)
พนักงานจ้าง
3.11 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภ)
3.12 พนักงานขับรถยนต์ (ภ)
3.13 ภารโรง (ท)
3.14 พนักงานขับรถยนต์ (ท)
กองคลัง
๔.๑ ผู้อานวยการกองคลัง (นบห.งานการคลัง) (ต้น)(๑)
งานการเงินและบัญชี
๔.๒ นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (๑)

หมาย
เหตุ

ว่าง

๑๔
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
ที่
(๒๕๕8 – 2560)
(2561– ๒๕63)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) (1)
๔.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) (1)
งานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ
งานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ
๔.4 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (๑)
๔.4 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (๑)
๔.5 เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (1)
๔.5 เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (1)
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
4.7 ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภ) (1)
4.7 ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภ) (1)
4.8 ผช.เจ้าเจ้าพนักงานพัสดุ (ภ) (1)
4.8 ผช.เจ้าเจ้าพนักงานพัสดุ (ภ) (1)
4.9 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภ) (1)
4.9 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภ) (1)
๕ กองช่าง
๕ กองช่าง
๕.๑ ผู้อานวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง) (ต้น) (๑)
๕.๑ ผู้อานวยการกองช่าง (นบห.งานช่าง) (ต้น) (๑)
งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
๕.๒ นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)
๕.๒ นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)
งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
๕.๓ นายช่างไฟฟ้า (ปง.) (1)
๕.๓ นายช่างไฟฟ้า (ปง.) (1)
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
5.4 ผช.นายช่างโยธา (ภ) (1)
5.4 ผช.นายช่างโยธา (ภ) (1)
5.5 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภ) (1)
5.5 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภ) (1)
๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

6.๑ ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (นบห.งานศึกษา) (ต้น) (๑)

6.๑ ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (นบห.งานศึกษา) (ต้น) (๑)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.๒ นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
6.3 ครูผู้ดูแลเด็ก (2)
6.4 ผู้ดูแลเด็ก (ภ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนอุดม
6.5 ผู้ดูแลเด็ก (ท)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.๒ นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
6.3 ครูผู้ดูแลเด็ก (2)
6.4 ผู้ดูแลเด็ก (ภ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนอุดม
6.5 ผู้ดูแลเด็ก (ท)

๗ หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
๗.๑ -

๗ หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
๗.๑ -

หมาย
เหตุ

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

๑๕
กรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล ๓ ปี (2561 – ๒๕63)
ที่
๑
๒
๓

๔

ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ปลัด อบต. (นบห.ทถ.) (ต้น) (๑)
รองปลัด อบต. (นบห.ทถ.) (ต้น) (๑)
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๑ หน.สานักงานปลัด (นบห.ทั่วไป) (ต้น) (๑)
งานบริหารงานทั่วไป
๓.๒ นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) (๑)
๓.๓ นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑)
3.4 นิติกร (ปก./ชก.) (๑)
3.5 จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ (ปง.) (1)
งานนโยบายและแผน
๓.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (๑)
๓.7 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๓.8 นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (๑)
ลูกจ้างประจา
๓.9 พนักงานสูบน้า (ลป)(๑) (ถ่ายโอน)
๓.10 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลป)(๑)
พนักงานจ้าง
3.11 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภ) (1)
3.12 พนักงานขับรถยนต์ (ภ) (1)
3.13 ภารโรง (ท) (1)
3.14 พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) (ท) 1
กองคลัง
๔.๑ ผู้อานวยการกองคลัง (ผอ.กองคลัง) (ต้น) (๑)
งานการเงินและบัญชี
๔.๒ นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (๑)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔.3 จพง.จัดเก็บรายได้ (ชง.) (1)
งานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ
4.3 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (๑)
4.5 เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (1)

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
เพิ่ม / ลด
อัตรา ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า
หมาย
เหตุ
กาลัง
2561 2562 2563 2561 2562 2563
(เดิม)
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑

๑

๑

-

-

๑
๑
1
1

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-

1
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

๑
1
๑
1

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-

1

๑

๑

๑

-

-

1

๑

๑

๑

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

1
1

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

ว่าง

ว่าง

๑๖

ที่

๕

๖

๗

ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
พนักงานจ้าง
4.7 ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภ) (1)
4.8 ผช.เจ้าพนักางานพัสดุ (ภ) (1)
4.9 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภ) (1)
กองช่าง
๕.๑ ผู้อานวยการกองช่าง (นบห.ช่าง) (ต้น )(๑)
งานก่อสร้าง
๕.๒ นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)
งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
๕.๓ นายช่างไฟฟ้า (ปง.) (1)
พนักงานจ้าง
5.4 ผช.นายช่างโยธา (ภ) (1)
5.5 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ภ) (1)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.๑ ผู้อานวยการกองการศึกษา (นบห.งานศึกษา) (ต้น)
(๑)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.๒ นักวิชาการศึกษา (ชก./ปก) (๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
6.3 ครูผู้ดูแลเด็ก (2)
6.4 ผู้ดูแลเด็ก (ภ) (1)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนอุดม
6.5 ผู้ดูแลเด็ก (ท) (1)

หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
๗.๑ รวมทั้งสิ้น

กรอบ อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
เพิ่ม / ลด
อัตรา ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า
หมาย
กาลัง 2561 2562 2563 2561 2562 2563 เหตุ
(เดิม)
๑
๑
1

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

1

๑

๑

๑

-

-

1

๑

๑

๑

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

1

๑

๑

๑

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

2
1

2
๑

2
๑

2
๑

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

35

35

35

35

ว่าง

ว่าง

ว่าง
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
โครงสร้างส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)(1)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)(1)

สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

หน่ วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

- งานก่อสร้าง
- งานประสานสาธารณูปโภค

- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงสร้างสานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)

ระดับ
จานวน

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (๑)
พนักงานจ้าง
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลป) (1)

งานนโยบายและแผน
 นักวิเคราะห์นโยบายฯ (ชก.) (๑)
พนักงานจ้าง
- ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ (ภ) (1)

งานบริหารทั่วไป
 นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑)
 นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) (๑)
 นิติกร (ปก./ชก.) (๑)
 จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ (ปง.) (๑)
 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (๑)
พนักงานจ้าง
- พนักงานสูบน้า (ลป) (1) (ถ่ายโอน)
- พนักงานขับรถยนต์ (ภ) (1)
- ภารโรง (ท) (1)
- พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) (ท) (1)

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

1

-

-

1

3

-

-

2

ชานาญงาน อาวุโส

-

-

ลูกจ้าง
ประจา
2

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป

2

2

รวม
13
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงินและบัญชี
 นักวิชาการการเงินและบัญชี (ชก.) (๑)

จานวน

วิชาการ

กลาง

สูง

1

-

-

พนักงานจ้าง
- ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ภ) (1)

พนักงานจ้าง
- ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ (ภ) (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) (๑)

 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (๑)
 เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (๑)

พนักงานจ้าง
- ผช.จนท.การเงินและบัญชี (ภ) (1)

ระดับ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ทั่วไป

ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

-

1

-

ปฏิบัติงาน

-

ชานาญงาน อาวุโส

2

-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป

3

-

รวม
7

22

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

งานประสานสาธารณูปโภค
 นายช่างไฟฟ้า (ปง.) (๑)

งานก่อสร้าง
 นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (๑)
พนักงานจ้าง
- ผช.ช่างโยธา (ภ) (1)
- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภ) (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

1

-

-

-

ทั่วไป

ชานาญการ ชานาญการพิเศษ

-

-

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

-

1

-

-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป
2
-

รวม
4
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม
 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
- ครูผู้ดแู ลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (2) (ถ่ายโอน)
- ผู้ดูแลเด็ก (ภ) (1) (ถ่ายโอน)
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.โนนอุดม
- ผู้ดูแลเด็ก (ท) (1) (ถ่ายโอน)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

-

-

-

-

-

-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน

-

-

-

อาวุโส

-

ครู
2

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป

1

-

รวม
3
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โครงสร้างการบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)(1)

หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
-

อานวยการท้องถิ่น

วิชาการ

ระดับ

ต้น

กลาง

สูง

จานวน

-

-

-

ปฏิบัติการ ชานาญการ

-

-

ทั่วไป

ชานาญการพิเศษ

-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน
-

-

-

อาวุโส

-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

-

-
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ลูกจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติ ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยกาหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของทุกคน ทุก ตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒ นา โดยกาหนดแนวทางการ
พั ฒ นาข้า ราชการ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่น และลู ก จ้า ง ไว้ในแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี เป็ น รอบระยะเวลา ๓ ปี
เช่นเดียวกับการวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒ นาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น
การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร ต่อปี
โดยขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง เพื่อให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
๑. พนักงานส่วนตาบลโนนอุดม จะพึงปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม
๒. พนักงานส่วนตาบลโนนอุดม จะพึงปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกาลัง ความสามารถ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยยึดหลักสัมฤทธิ์ของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ

