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คานา
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลบ้ านร่ อม ได้ มี การจั ดท าแผนอั ตราก าลั ง 3 ปี โดยมี
โครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซาซ้อน มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง และการ
ใช้อัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ให้เหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม จึงได้มีการวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ใช้ประกอบใน
การจัดสรรงบประมาณ และบรรจุแต่งตังพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความ
คุ้มค่า สามารถลดขันตอนการ ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นทาให้การ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
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แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
******************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตาแหน่ง และมาตรฐานของตาแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กาหนดให้ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นว่ามีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด
จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ
งาน ปริมาณงาน ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนอัตรากาลั งของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกาหนด
ตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545
กาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบใน
การกาหนดตาแหน่ งและการใช้ตาแหน่ งพนักงานส่ ว นท้องถิ่น แต่งตังคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลั ง
วิเคราะห์อานาจหน้าที่ และภารกิ จขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทา
กรอบอั ต ราก าลั ง และก าหนดหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขในการก าหนดต าแหน่ งพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นตามแผน
อัตรากาลังที่จัดทาขึนในครังแรก
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้กาหนดไว้
ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ 1.1 และตามประกาศกาหนดตามข้อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ให้
ความรับผิดชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. ครังที่ 6 / 2545 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545
และ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา ในฐานะประธานคณะกรรมการพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ นจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ได้ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ขึน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม มีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซาซ้อน
2.2 เพื่ อให้ องค์การบริหารส่ ว นตาบลบ้านร่อม มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลั ง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนตาบล พ.ศ. 2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมให้เหมาะสม
2.5 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นร่ อ ม มี ก ารวางแผนอั ต ราก าลั ง การจั ด สรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตังพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขันตอนการปฏิ บั ติ งาน และมี การลดภารกิจ และยุ บเลิ กหน่ว ยงานที่ไ ม่จ าเป็น การปฏิบั ติภ ารกิจ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6 เพื่อวางแผนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจแก่องค์กรปกครองส่วนตาบล พ.ศ. 2542

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ซึ่งมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านร่อม เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนือหาครอบคลุมใน
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี
3.1 วิ เคราะห์ ภารกิ จ อ านาจหน้ าที่ความรั บผิ ดชอบขององค์การบริ หารส่ วนต าบลบ้ านร่ อม
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และ
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่ น ให้ สอดคล้ องกั บแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ แผนพั ฒนาจั งหวั ด แผนพั ฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของผู้บริหาร และสภาพปัญหาของตาบลบ้านร่อม
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตาบลบ้านร่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่างๆ จ านวนตาแหน่ ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ
3.4 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
40 ของงบประมาณรายจ่าย
3.5 ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
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4. สภาพปัญหาของพืน้ ที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านร่อม มีความครบถ้วน สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ที่สาคัญ จึงวิเคราะห์ศักยภาพใน
การพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม แบบองค์รวม ดังนี
จุดแข็ง (Strength=s)
1. มีพื่นที่ที่เหมาะสมสาหรับทาการเกษตร เช่น การปลูกข้าว การเลียงปศุสัตว์
2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน กลุ่มสตรี
4. มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอื่น ๆ
5. มีสถาบันศึกษาภาครัฐ ระดับอุดมศึกษาตังอยู่ในเขตพืนที่
6. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
7. มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว
8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศูนย์ฝึกอบรมทางจิตใจ
จุดอ่อน (Weak-W )
1. ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม
2. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร
3. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา
4. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต ของประชาชน
5. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. บางพืนที่ยังขาดแคลนนาเพื่อการเกษตร
7. การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
โอกาส (Opportunity – O)
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินค้า
2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทังภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การส่งเสริมสินค้าโอทอปในตาบล
4. โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
5. จังหวัดให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว
6. การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว
อุปสรรค ( Threat – T )
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. วัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึน
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึน
7. ราคานามันสูงกว่าในประเทศกลุ่มอาเซียน
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมเป็นราย
ด้านแยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength=s)
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ ดีพอสมควร
2. มีแหล่งนาที่สร้างขึนไว้ใช้ในการเกษตร
3. มีระบบประปา มีแหล่งนา ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค
4. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิต
จุดอ่อน (Weakness=W)
โครงสร้างพืนฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การ
คมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (Opportunity=O)
1. หน่ ว ยงานอื่น ๆ เช่ น องค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด กรมทางหลวงชนบทให้ ก ารสนั บสนุ น
งบประมาณในเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจานวนมากอย่างต่อเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม
และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4. องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและตาบล
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทังจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
5. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดนา
ผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา ลอยกระทง ฯลฯ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรือตังใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ทาหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง
4. ผู้นาระดับหมู่บ้านและประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกาลังกายอย่างจริงจัง
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อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. กระแสวัฒ นธรรมตะวัน ตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดังเดิมของท้ องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ทาให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
4. การป้ องกัน โรคติด ต่อบางชนิดไม่ส ามารถทาได้ครอบคลุ ม พืนที่ทังตาบลได้ เช่น โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุ ขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครปฐม โอกาสที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในตาบลได้
โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตาบล
4. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ า งดี เช่ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
5. มีการถ่ายโอนอานาจในการจัดการศึกษาขันพืนฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Streng=s)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลทาหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตาบลและ
อาเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตาบลอยู่ในเกณฑ์ต่า
3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึน และลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ
ดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดาเนินการของกลุ่มต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
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อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้ างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ทาให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว
4. การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ผู้นาชุมชนไม่ค่อยตระหนักและเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดตังเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทาได้ไม่ทั่วถึง
โอกาส (Opportunity=O)
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดให้ความสาคัญ และได้
กาหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2. กระแสสังคมให้ความสาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทัง
จากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทางานด้านสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริ ห ารจั ดการ ผู้ น า ผู้ บริห าร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒ นาในด้ าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา
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โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดให้ความสาคัญ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1.การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆ ส่วน ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จุดแข็ง (Streng=s)
1. องค์การบริหารส่วนตาบลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. องค์การบริหารส่วนตาบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเกณฑ์ต่า
โอกาส (Oportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด
นครปฐม มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการทางาน
เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพั ฒ นาด้ านการเมื อ ง การบริ ห าร เป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ว มมื อ จากหลายๆส่ ว นที่ ต้ อ ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล
จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซือจัดจ้าง ฯลฯ

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

www.banrom.go.th

- 11 -

ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม สอดคล้องกับการ
ขยายเส้นทางและผิวจราจร
3. ขยายระบบการผลิตประปาผิวดิน พร้อมขยายท่อเมนประปาให้พอเพียงกับความต้องการ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกาลังกาย และเป็นกิจกรรมนันทนาการให้รู้รัก
สามัคคี มีนาใจนักกีฬา
2. ฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์
ด้านเศรษฐกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึน
เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในตาบลให้ดียิ่งขึน โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด
2. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนรุ่นหลังสืบ
สานต่อไป
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสาคัญทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ
ด้านสาธารณสุข
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรซีส
โรคไข้หวัดนก
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการทาเกษตรอินทรีย์
2. ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตตาบลให้น่าอยู่
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ด้านการเมืองการบริหาร
1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริ มพัฒนาโครงสร้างระบบการคลั ง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ สามารถ
ตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด
4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อื่น ที่องค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่ได้จัดเก็บเพื่อนามาพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ท้องถิ่น

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม นัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านร่อม ให้มีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมจะสมบูรณ์
ได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใน
ทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนันยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยฝึกอบรมแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วน
ด้านพัฒนาอาชีพนันจะเน้นพัฒนาอาชีพ นันจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังสนับสนุน
ให้จัดตังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนตาบล พ.ศ.2542 ทังนีเพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่
ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้ บริหารท้องถิ่น ทังนีสามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
กาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขันตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนตาบล พ.ศ.2542 ดังนี
1. ด้านโครงสร้างพืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
1.1 จัดให้มีการบารุงรักษาทางนาและทางบก (มาตรา 67 (1))
1.2 ให้มีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))
1.3 ให้มีบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
1.4 ให้มีและบารุงรักษาทางระบายนา (มาตรา 68 (3))
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
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2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ (มาตรา 67 (6))
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
2.3 ให้มีและบารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา68 (4))
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2))
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา 16(5))
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
3.4 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ เกี่ยวข้องดังนี
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
4.2 จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
4.3 บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
4.4 จัดให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
5. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางนา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทังกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12))
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี
6.1 บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18))
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7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจของส่วนราชการและ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
7.1 สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
7.5 การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางนาที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่ น
(มาตรา 17 (16))
ภารกิจ 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพืนที่ที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 67 , 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2546 มาตรา
16 ,17 และ45 หมายถึง พ.ร.บ. กาหนดแผนและขันตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่
ต้องดาเนินการ ได้แก่
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพืนฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
3. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ ได้แก่
1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2) กองคลัง
3) กองช่าง
ทังนี ได้กาหนดกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุง ครังที่
3) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ดังนี
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

กรอบอัตรากาลัง
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการ)
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

ปี 2558 - 2560
จานวน (อัตรา)
15
5
3
23

กาหนดใหม่

ว่างให้ยุบเลิก

-

-

รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับ บุคลากรปี พ.ศ. 2558 - 2560 ทังสิน จานวน 23 อัตราแต่
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม มีภารกิจและปริมาณงานอยู่ในส่วนราชการ เพื่อ เป็นการ
แก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม จึงมีความจาเป็นต้องลด
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ปรับปรุงครังที่ 3) และเป็นการควบคุมการใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อไป
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8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 จากการที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จึงได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ตรงกับภารกิจแต่ใน
ระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนัน อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่
ในงาน หรือกาหนดเป็นฝ่าย ซึ่งในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนันแล้ว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าภารกิจนันมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตังเป็นในส่วนต่อไป ดังนี
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
(พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557)
1. สานักงานปลัด

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560)
1. สานักงานปลัด

1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ จัดทาคาสั่ง
- งานเลือกตังและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน

1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ จัดทาคาสั่ง
- งานเลือกตังและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานรัฐพิธี

1.2 งานนโยบายและแผน
- งานจัดทานโยบายและแผน
- งานวิจัย ประสานแผน
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผล

1.2 งานนโยบายและแผน
- งานจัดทานโยบายและแผน
- งานวิจัย ประสานแผน
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผล

1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานงบประมาณ

1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานงบประมาณ

หมายเหตุ

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
- งานอานวยการ
ภัย
- งานป้องกัน
- งานอานวยการ
- งานฟื้นฟู
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
1.5 งานกิจการสภา
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
(พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557)

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560)

1.6 งานบริหารงานบุคคล
- งานบรรจุและแต่งตัง
- งานวินัย
- งานสิทธิสวัสดิการ

1.6 งานบริหารงานบุคคล
- งานบรรจุและแต่งตัง/สอบคัดเลือก
- งานอัตราเงินเดือน/เลื่อนขันเงินเดือน
- งานเลื่อนระดับ/เปลี่ยนสายงาน
- งานสวัสดิการ/ประโยชน์ตอบแทนอื่น
- งานสิทธิรักษาพยาบาล
- งานกฎหมายและนิติการ
- งานวินัย

1.7 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

1.7 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานเบียยังชีพคนชรา/ผู้พิการ

1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมโรค
- งานบริการสาธารณสุข

1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมโรค
- งานบริการสาธารณสุข

1.9 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์

1.9 งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์

1.10 งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- งานบริหารงานการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน

1.10 งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- งานบริหารงานการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

www.banrom.go.th
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
(พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557)
2. ส่วนการคลัง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560)
2. กองคลัง

2.1 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.1 งานการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
(พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557)
3. ส่วนโยธา

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560)
3. กองช่าง

3.1 ฝ่ายก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดนา
- งานข้อมูลก่อสร้าง

3.1 ฝ่ายก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดนา
- งานข้อมูลก่อสร้าง

3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายนา

3.3 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายนา

3.4 ฝ่ายผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง

3.4 ฝ่ายผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ
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8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบ้านร่อม ได้วิเคราะห์กาหนดตาแหน่งของภารกิจ ที่ดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อย และสามารถนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งกรอกข้อมูลในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ได้ดังนี
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558– 2560

ส่วนราชการ
นักบริหารงานอบต. (ปลัด อบต.)
นักบริหารงานอบต. (รองปลัด อบต.)
สานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานัก
ปลัด)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก.ชก)
นักพัฒนาชุมชน (ปก.ชก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.ชก)
นักวิชาการศึกษา (ปก.ชก)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง.ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.ชง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรากาลังคน
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
+ เพิ่ม / - ลด
กาลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2558 2559 2560 2558 2559 2560
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

-

-

ยุบเลิก
ยุบเลิก
ปรับลด 1
อัตรา

2

1

1

1

-1

-

-

1
1

1

1

1

-1
-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

1

1

1

-1

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ
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กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 – 2560 (ต่อ)

ส่วนราชการ
ส่วนการคลัง
นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.ชก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.ชง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.ชง)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.ชง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ส่วนโยธา
นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)
นายช่างโยธา (ปง.ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.ชง)
ลูกจ้างประจา
พนักงานผลิตนาประปา ( ลูกจ้างประจา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
รวม

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรากาลังคน
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
+ เพิ่ม / - ลด
กาลัง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
เดิม 2558 2559 2560 2558 2559 2560
1
1
2
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

-

-

-

3
33

1
23

1
23

1
23

-2
-10

-

-

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

ยุบเลิก
ปรับลด 1 อัตรา

ยุบเลิก
(ปลดเกษียณ)

ปรับลด 2 อัตรา
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1.) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นบ้านร่อม ปัจจุบันมีอัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่น จานวน
13 อัตรา พนักงานจ้างภารกิจ 5 ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป - อัตรา ดังนี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ตาแหน่ง
นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)
นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด)
สานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด)
นักทรัพยากรบุคคล (ปก.ชก)
นักพัฒนาชุมชน (ปก.ชก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.ชก)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.ชง)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมขน (ภารกิจ)
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
ส่วนกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปก.ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.ชง)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ)
ส่วนกองช่าง
นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)
นายช่างโยธา (ปง.ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.ชง)
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงานทั่วไป (ทั่วไป)

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

จานวน เงินเดือน
(คน)
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2558 2559 2560

315,480

14,040
10,800

3,660
3,120

15,120
12,600

25,470
23,080
21,500
17,200
16,920

303,960
276,000
258,000
205,680
202,800

10,740
9,720
7,440
10,560
7,080

3,000
2,820
2,280
1,680
2,340

12,120
11,280
8,640
7,560
9,000

1

10,710
9,000
9,000

128,520
108,000
108,000

4,680
-

5,160
-

5,400
-

1
1

14,220
10,710

170,640
128,520

9,600
4,680

5,160

9,600
5,400

1
1
1

21,240
19,580
14,570

254,160
234,960
171,780

10,740
7,680
5,640

2,820
2,340
1,680

10,920
9,720
7,080

1
1
1

12,380
10,710
10,710

148,560
128,520
128,520

5,880
4,680
4,680

6,000
5,160
5,160

6,240
5,400
5,400

1
1
1

24,010
22,920
17,690

287,040
275,040
211,440

10,200
8,520
6,000

2,880
2,700
2,220

11,760
10,800
9,000

3

12,880
9,000

154,560
324,000

5,520
-

6,240
-

6,480
-

1

31,900

382,800

1

26,460

1
1
1
1
1
1
1

www.banrom.go.th
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2) ปี 2558 มีความต้องการกาหนดตาแหน่ง เพิ่มขึน – อัตรา / ลดลง 9 อัตรา ดังนี
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน เงินเดือน
(คน)
ขั้นต่า
ขัน้ สูง
(1)
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สานักปลัด
นักวิชาการศึกษา (ปก.ชก)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง.ชง)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.ชง)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
คนงานทั่วไป
ส่วนกองคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปง.ชง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.ชง)
ส่วนกองช่าง
พนักงานผลิตนาประปา
คนงานทั่วไป

เงินเดือนเฉลี่ย
ที่ต้องตั้งไว้
(1) + (2) / 2 x 12

1
1
1
1
1

-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

-

1
1

-

-

-

3) ปี 2559 มีความต้องการกาหนดตาแหน่ง เพิ่มขึน – อัตรา / ลดลง - อัตรา ดังนี
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน เงินเดือน
(คน)
ขั้นต่า
ขัน้ สูง
(1)
(2)
4) ปี 2560 มีความต้องการกาหนดตาแหน่ง เพิ่มขึน – อัตรา / ลดลง - อัตรา ดังนี
ที่
ตาแหน่ง
จานวน เงินเดือน เงินเดือน
(คน)
ขั้นต่า
ขัน้ สูง
(1)
(2)
-

เงินเดือนเฉลี่ย
ที่ต้องตั้งไว้
(1) + (2) / 2 x 12
-

เงินเดือนเฉลี่ย
ที่ต้องตั้งไว้
(1) + (2) / 2 x 12
-

5) ตังงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี
ที่

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

1

19,576,200 บาท

17,800,000 บาท

18,690,000 บาท

หมายเหตุ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไป
เพิ่ม 5%

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐
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10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ปลัด อบต.
(นักบริ หารงานท้องถิ่น)
ระดับกลาง (1)

สำนักปลัด
หัวหน้ ำสำนักปลัด
(นักบริ หารงานทัว่ ไป)
ระดับต้น (1)
1.งานบริ หารทัว่ ไป
2.งานกิจการสภา
3.งานนโยบายและแผน
4.งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
5.งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
6.งานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
7.งานกฎหมายและคดี
8.งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.งานส่ งเสริ มการเกษตร
แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

8.งานส่ งเสริ มการเกษตร

กองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(นักบริ หารงานการคลัง)
ระดับต้น (1)
1.งานการเงินและบัญชี
2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

www.banrom.go.th

รองปลัด อบต.
(นักบริ หารงานท้องถิ่น)
ระดับต้น (1)
กองช่ ำง
ผู้อำนวยกำรกองช่ ำง
(นักบริ หารงานช่าง)
ระดับต้น (1)

1.งานก่อสร้าง
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.งานผังเมือง
4.งานสาธารณูปโภค
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โครงสร้ ำงสำนักปลัด
หัวหน้ ำสำนักปลัด
(นักบริ หารงานทัว่ ไป)
ระดับต้น (1)

งำนนโยบำยและแผน

งำนบริหำรทัว่ ไป

- นักทรัพยากรบุคคล
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก./ชก.) (1)
(ปก.ชก.) (1)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทัว่ ไป) (1)
- คนงานทัว่ ไป (ทัว่ ไป) (1)
งำนสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง

จานวน

1

-

-

งำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม
- ครู ผดู้ ูแลเด็ก (1)
- ผูด้ ูแลเด็ก (ภารกิจ) (1)

งำนกฎหมำยและคดี

วิชาการ
ปฏิบตั ิการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
2

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

1

-

งำนกิจกำรสภำ

งำนสวัสดิกำรและสั งคมสงเครำะห์

- เจ้าพนักงานธุ รการ (ปง.ชง.) (1)

- นักพัฒนาชุมชน (ปก.ชก.) (1)
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุน
(ภารกิจ) (1)

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

เชี่ยวชาญ

ปฏิบตั ิงาน

ทัว่ ไป
ชานาญงาน

-

1

-

www.banrom.go.th

อาวุโส
-

งำนส่ งเสริมกำรเกษตร

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทัว่ ไป
1

2

รวม
8
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โครงสร้ ำงส่ วนกำรคลัง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
(นักบริ หารงานการคลัง)
ระดับต้น (1)

งำนกำรเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.ชง) (1)
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) (1)
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุ รการ (ภารกิจ) (1)

ระดับ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง

จานวน

1

-

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้

งำนทะเบียนทรัพย์ สินและพัสดุ

-

ปฏิบตั ิการ
-

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.ชง) (1)

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.ชง) (1)
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) (1)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

-

ทัว่ ไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบตั ิงาน ชานาญงาน
-

2

www.banrom.go.th

1

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้าง
รวม
ภารกิจ ทัว่ ไป
3

-

7
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โครงสร้ ำงส่ วนโยธำ
ผู้อำนวยกำรกองช่ ำง
(นักบริ หารงานช่าง)
ระดับต้น (1)

งำนออกแบบและควบคุมอำคำร

งำนก่อสร้ ำง
- นายช่างโยธา (ปง.ชง.) (1)
- เจ้าพนักงานธุ รการ (ปง.ชง.) (1)
- ผูช้ ่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1)

งำนสำธำรณูปโภค

งำนผังเมือง

- คนงานทัว่ ไป (ทัว่ ไป) (1)
ระดับ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง

จานวน

1

-

-

ปฏิบตั ิการ
-

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

-

ทัว่ ไป
เชี่ยวชาญ ปฏิบตั ิงาน ชานาญงาน
-
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2

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้าง
รวม
ภารกิจ ทัว่ ไป
1

1

5
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกตาแหน่งได้มีโอกาสการ
พัฒนาตามระยะเวลาอันสมควร โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาไว้ใน แผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ
2555 – 2557) ในรอบระยะเวลา 3 ปี ดังนี
1. ระยะเริ่มต้นการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดส่งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เริ่มรับราชการ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้
โดยการปฐมนิเทศ เพื่อให้ได้ทราบและรู้บทบาทอานาจหน้าที่ขององค์กรที่ตนปฏิบัติงาน รวมทังกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติงานในเบืองต้น และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองมากขึน เพื่อจะได้นาความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
2. ระยะระหว่างการปฏิบัติงาน
เมื่อพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในสายงานที่ตนปฏิบัติหรือรับผิดชอบโดยการจัดส่งเข้ารับ การอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ในหลักสูตรเฉพาะตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความชานาญการในงานที่
ปฏิบัติหรืองานในหน้าที่ได้มากขึน และสามารถนาไปพัฒนาการทางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ระยะการติดตามประเมินผล
เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลจากการให้บุคลากรได้รับการปฐมนิเทศ เข้ารับการอบรมหรือสัมมนา
ศึกษาดูงาน ว่ามีการพัฒนาการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
ต่อไปในอนาคต

แผนอัตรากาลัง อบต.บ้านร่อม พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างส่วนตาบล ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ฃองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม มีการบริหารองค์กรโดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหา รงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นกรอบบริหารงานบุคคลเพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านร่อม ใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้าง จึงได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ดังนี
1. พึงดารงตนให้ตังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้ บ ริ การด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธ ยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ทังนี โดยที่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคั ญ
ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทังการให้บริการประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องทางานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนัน เพื่อให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมีความประพฤติดี สานึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึน จึงสมควรให้พนักงานส่วนท้องถิ่น มีจรรยาบรรณไว้เป็นประมวลความประพฤติ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของพนักงานส่วนท้องถิ่น อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติ
เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป ดังนี
จรรยาบรรณต่อตนเอง
1. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
2. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนันด้วย
3. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงมีทัศนะคติที่ดี ละพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทังเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึน
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
4. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้านความสุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ
5. พนักวานส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสมารถ รอบคอบรวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
6. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงประพฤติ ตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
7. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าโดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสินเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์ของตนเอง
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จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
8. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่ม
งานของตน ทังในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทังเสนอแนะให้สิ่งที่เห็นว่าจะ
มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
9. พนั กงานส่ ว นท้ องถิ่น ซึ่ งเป็นผู้ บั งคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ ใต้บังคับ บัญชาทังในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
10. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงช่วยเหลือเกือกูลกันในทางที่ชอบ รวมทังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
11. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีนาใจและ
มนุษยสัมพันธ์อันดี
12. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
13. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม
เอือเฟื้อ มีนาใจและให้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใด ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชีแจงเหตุผลหรือแนะนาให้ติดต่อมายังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเรื่องนัน ๆ ต่อไป
14. พนักงานส่วนท้องถิ่น พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
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แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
******************************
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ ง ก าหนดให้ ม าตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้า ที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึน และผู้ตรวจการแผ่นดิ นได้ให้คาแนะนาในการจัดทาหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๒๘๐ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการประชุมครังที่ ๕/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น เพื่อ ยึด ถือ เป็ นหลัก การ แนวทางปฏิบั ติ และเป็น เครื่อ งก ากั บความ
ประพฤติของตน
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทาในส่งท ี่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทังนี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ปริญญา นาคฉัตรีย์
(นายปริญญา นาคฉัตรีย์)
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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ภาคผนวก
การปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทาการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี กรณีมีเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี
1. การกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึนใหม่ นอกเหนือจากที่กาหนดในแผน
อัตรากาลัง เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานหรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึน
2. มีการยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี
2.1 การยุบเลิกตาแหน่ง หมายถึง การยุบเลิกตาแหน่งที่ว่างและไม่มีความจาเป็นต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ดังนี
(1) การปรับปรุงตาแหน่ง หมายถึง การปรับปรุงสายงานของตาแหน่ง แต่อยู่ในงานเดิมส่วน
ราชการเดิม เช่น ปรับปรุงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 (05-1-002) เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2-4 เลขที่ตาแหน่ง
เดิม และงานเดิม ส่วนราชการเดิม เป็นต้น
(2) การปรับขยายระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดับตาแหน่งในสายงานเดิมสังกัด
งานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับขยายระดับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 (03-4-003) เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 4 เลขที่ตาแหน่งงานส่วนราชการเดิม เป็นต้น
(3) การปรับลดระดับตาแหน่ง หมายถึง การปรับลดระดับตาแหน่งในสายงานเดิม สังกัดงาน
และส่วนราชการเดิม เช่น ปรับลดระดับ พยาบาลวิชาชีพ 6 (05-6-002) เป็นพยาบาลวิชาชีพ 3-5 เลขที่ตาแหน่ง
งานและส่วนราชการเดิม เป็นต้น
(4) การตัดโอนตาแหน่ง หมายถึง การตัดโอนตาแหน่งเดิม จากงานหนึ่งไปไว้อีกงานหนึ่งเช่น การตัดโอน
ตาแหน่งช่างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวิศวกรรม กองช่าง ไปไว้ในงานแผนที่ภาษี กองคลัง (03-2-02) เป็นต้น
(5) การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตาแหน่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเลขที่ตาแหน่งของตาแหน่งเดิม
ในงานเดียวกัน เช่นเปลี่ยนเลขที่ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5 จาก 01-5-002 เป็น
01-5-001 เป็นต้น
(6) การปรับปรุงและตัดโอนตาแหน่ง หมายถึง การเกลี่ยตาแหน่งที่ว่างจากงานหนึ่งไปไว้อีกงาน
หนึ่ง (ส่วนราชการเดียวกันหรือไม่ก็ได้ ) ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงทังชื่อตาแหน่งและเลขที่ตาแหน่ง เช่น เกลี่ยตาแหน่ง
นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5 (05-2-002) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไป
เป็นนักวิชาการคลัง 3-5 (03-2-003 ) งานแผนที่ภาษี กองคลัง เป็นต้น
3. ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบเลิก
ตาแหน่งผู้ปฎิบัติและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ตามข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เห็นชอบตามข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือได้ว่าคณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันข้อเสนอนัน ให้เสนอ
ผ่านคณะกรรมการ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้
ความเห็นชอบต่อไป
4. การพิจารณาขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานประจาปี ให้
ดาเนินการโดยยึดกรอบอัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเกณฑ์ หากมีเหตุผล
และความจาเป็นที่จะขออนุมัตินอกเหนือจากกรอบฯ ก็ให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
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5. การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความ
จาเป็นในด้านปริมาณงานและคุณภาพของงานเป็นสาคัญ
6. การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง นอกจากจะพิจารณาเหตุผลด้าน
ปริมาณงานและคุณภาพของงานแล้ว ให้คานึงถึงจานวนของลูกจ้างทังประจาและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนันด้วย ทังนี
เพื่อมิให้เกิดปัญหางานล้นมือ หรือปัญหาอื่นตามมา
7. การขออนุมัติยุบเลิกตาแหน่งและเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งให้พิจารณาถึงความสาคัญกับความ
เหมาะสมและถูกต้องของกรอบตาแหน่งในงานนันด้วย
8. ในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งและการเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชีแจงเหตุผลและความจาเป็นให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาโดยมีรายละเอียด ดังนี
1) สภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เหตุผลและความจาเป็นการการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ หรือขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง
3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดใหม่ และขอปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่ง
4) ลักษณะงาน หน้ าที่ความรับผิ ดชอบที่จะมอบหมายให้ ตาแหน่งที่ขอกาหนดใหม่
และตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ ปฏิบัติมีอะไรบ้าง
5) ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึนจากเดิม
ถึง ขนาดที่ มีค วามจ าเป็น ต้ องก าหนดต าแหน่ง เพิ่ ม ใหม่ หรือ มี การปรั บปรุ งการ
กาหนดตาแหน่ง โดยให้ทาการเปรียบเทียบให้เห็นว่า ภารกิจปัจจุบันมีอะไร จานวน
เท่าใดบ้าง และภารกิจที่เพิ่มมากขึนหรือลดลงมีอะไรบ้าง
6) กรอบโครงสร้างส่วนราชการ และตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทังหมด
7) กรอบโครงสร้ างส่ ว นราชการและกรอบโครงสร้างอัตรากาลั งปัจจุบั น ของส่ ว น
ราชการที่ขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง และกรอบ
โครงสร้างส่วนราชการและกรอบ โครงสร้างอัตรากาลัง ภายหลังจากที่ได้มีการขอ
กาหนดตาแหน่งใหม่ และที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
8) ตารางการวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบัน และภายหลัง
จากที่ได้มีการขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
9. การขอกาหนดตาแหน่งใหม่ และการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ เมื่อได้รับ ความเห็น
ชอบจากผู้มีอานาจแล้วให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลังต่อไป
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