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1.  หลักการและเหตุผล 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราตําแหนง  และมาตรฐานของตําแหนง  ลงวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2544  ข�อ  5  กําหนดให�
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมีตําแหนงใด  
ระดับใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  ให�คํานึงถึงภารกิจหน�าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต�อง
ปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนกระทั่งภาระคาใช�จายขององค�การบริหารสวนตําบล  
โดยให�องค�การบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล  เพื่อใช�ในการกําหนดตําแหนง  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร� (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งน้ีให�เป8นไปตาม
เกณฑ�  และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร� (ก.อบต.) กําหนด 

1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  ได�มีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล  โดยรัฐมนตรีวาวาการกระทรวงมหาดไทยได�ลงนามประกาศ  ณ  วันที่  21  
สิงหาคม  พ.ศ.  2545  กําหนดแนวทางให�องค�การบริหารสวนตําบล  จัดทําแผนอัตรากําลังขององค�การบริหาร
สวนตําบล  เพื่อเป8นกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใช�ตําแหนงพนักงานสวนตําบล  โดยให�เสนอให� ก.
อบต.จังหวัด  พิจารณาให�ความเห็นชอบ  โดยได�กําหนดให�องค�การบริหารสวนตําบล  แตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง  วิเคราะห�อํานาจหน�าท่ีและภารกิจขององค�การบริหารสวนตําบล  วิเคราะห�ความต�องการ
กําลังคน  วิเคราะห�การวางแผนการใช�กําลังคน  จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑ�และเง่ือนไขใน
การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตามแผนอัตรากําลังที่จัดทําข้ึนในครั้งแรก 

1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร�  เรื่อง  หลักเกณฑ�และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารสวนตําบล  ได�กําหนดหลักเกณฑ�  และวิธีปฏิบัติได�กําหนดไว�
ตามมาตรฐานท่ัวไปตามข�อ  1.1  และตามประกาศกําหนด  ตามข�อ 1.2 ซ่ึงคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) จังหวัดสุรินทร�  ได�ให�ความเห็นชอบแล�วในการประชุมคณะกรรมการ  ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ�  
2546   

1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  จึงได�จัดทําแผน
อัตรากําลัง  3  ป!  สําหรับป!งบประมาณ  พ.ศ.  2555 - 2557 
 

2.  วัตถุประสงค� 
            2.1 เพื่อให�องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  มีโครงสร�างการบริหารและระบบงานที่
เหมาะสมไมซ้ําซ�อน 

2.2  เพื่อให�องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  มีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลัง
โครงสร�างให�เหมาะสมกับอํานาจหน�าที่ขององค�การบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537 และที่แก�ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให�องค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน  พ.ศ.  2542  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
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2.3  เพื่อให�คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร�  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการ

กําหนดตําแหนงและการใช�ตําแหนงขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสามวาถูกต�องเหมาะสมหรือไม 
2.4 เพื่อเป8นแนวทางในการดําเนินการวางแผน การใช�อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  ให�เหมาะสม 
2.5  เพื่อให�องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม สามารถวางแผนอัตรากําลัง  ในการบรรจุ

แตงต้ังข�าราชการ  เพื่อให�การบริหารงานขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  เกิดประโยชน�ตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหน�าท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ�มคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเป8น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�เป8นอยางดี 
  2.6  เพื่อให�องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนา
องค�การบริหารสวนตําบล  ตลอดจนสามารถแก�ไขปAญหาความเดือดร�อน  และความต�องการของประชาชนใน
องค�การบริหารสวนตําบล  ได�อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.7  เพื่อรองรับการถายโอนบุคลากรสูท�องถ่ินตามภารกิจการถายโอน 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป� 
 

                   คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  ซ่ึงมีประธาน
กรรมการบริหารองค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสามเป8นประธาน เห็นสมควรให�จัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป!
โดยให�มีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
                   3.1  วิเคราะห�ภารกิจ  อํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แกองค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  และสภาพปAญหาของตําบลโชคนาสาม 
                   3.2  กําหนดโครงสร�างการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตาม
อํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบ  ให�สามารถแก�ปAญหาของตําบลโชคนาสาม  ได�อยางมีประสิทธิภาพ 
                   3.3  กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนงให�เหมาะสมกับ
ภาระหน�าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมท้ังสร�างความก�าวหน�าในสายอาชีพของกลุม
งานตาง ๆ  
                   3.4  จัดทํากรอบอัตรากําลัง  3  ป!  โดยภาระคาใช�จายด�านการบริหารงานบุคคลที่นํามาจากเงิน
รายได�โดยไมรวมเงินอุดหนุนต�องไมเกินร�อยละ  40  ของงบประมาณรายจาย 
                   3.5 ให�พนักงานสวนตําบลทุกคน ได�รับการพัฒนาความรู�ความสามารถ  อยางน�อยป!ละ  1  ครั้ง 
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4.  สภาพป8ญหาของพ้ืนท่ีและความต/องการของประชาชน 
                   เพื่อให�การวางแผนอัตรากําลัง  3  ป!  ขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  มีความ
เหมาะสมกับภารกิจขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  โดยสามารถดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ได�อยาง
มีประสิทธิภาพ  องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  จึงมีการวิเคราะห�สภาพปAญหาในเขตพื้นท่ีขององค�การ
บริหารสวนตําบล  วามีปAญหาอะไรและความจําเป8นพื้นฐาน  และความต�องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีที่
สําคัญ  ดังน้ี 
                   สภาพปAญหาของเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ  และความต�องการของประชาชน  โดยแบงออกเป8นด�าน
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม  ดังน้ี 
1.  ป8ญหาโครงสร/างพ้ืนฐาน 
 1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบ�านไมสะดวก 
 1.2 ปAญหาการไมมีโทรศัพท�สาธารณะไมเพียงพอ 
 1.3 ไฟฟPาสาธารณะไมเพียงพอ 
2.  ป8ญหาการผลิต  การตลาด  รายได/และการมีงานทํา 
 2.1 การประกอบอาชีพในหมูบ�าน 

- ปAญหาการขาดความรู�โอกาสในการประกอบอาชีพ 
- ปAญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ 

          2.2  ความรู�ทางด�านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
3.  ป8ญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
 3.1 ปAญหาแหลงข�อมูลขาวสารด�านสาธารณสุข  และอนามัย 
 3.2 ปAญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
 3.3 ปAญหาการให�บริการสุขภาพของผู�สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไมท่ัวถึง 
 3.4 ปAญหาการแพรระบาดและการปPองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ�า 
4.  ป8ญหานํ้ากิน - นํ้าใช/เพ่ือการเกษตร 
 4.1 การขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล�ง 
 4.2 ระบบประปาหมูบ�าน  และประปาสวนภูมิภาคไมเพียงพอ 
5.  ป8ญหาขาดความรู/เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 5.1 ปAญหาการขาดแหลงข�อมูลขาวสาร 
 5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
 5.3 ปAญหาเด็กเรียนไมจบภาคบังคับ 
6.  ป8ญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

6.1 ปAญหานํ้าเสียจากฟาร�มเล้ียงสัตว�  โรงสีข�าวและโรงงานอุตสาหกรรม 
6.2 นํ้าในคลองชลประทาน / คลองธรรมชาติ มีนํ้าเค็มเข�าถึงในบางฤดูกาลไมสามารถนํานํ้ามาใช�ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และอุปโภค - บริโภคได� 
6.3 คลองต้ืนเขิน  มีวัชพืชข้ึนปกคลุมทําให�การระบายนํ้าไมสะดวก 
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7.  ป8ญหาการบริหาร  และการจัดการขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 7.1 ความเข�มแข็งขององค�กรภาคประชาชน 
 7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ 

         ความต/องการของประชาชน 
1.  ความต/องการด/านโครงการพื้นฐาน 
 1.1 ขุดลอกคลอง , สร�างสะพาน คสล. , วางทอระบายนํ้า 
 1.2 ต�องการโทรศัพท�สาธารณะให�เพียงพอทุกหมูบ�าน 
 1.3 ติดต้ังไฟฟPาสาธารณะเพิ่มข้ึน 
 1.4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง  หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
2.  ความต/องการด/านการผลิต  การตลาด  รายได/และการมีงานทํา 
 2.1 จัดต้ังศูนย�ข�อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
 2.2 ฝTกอบรมความรู�  ด�านวิชาการ  และการศึกษาดูงาน 
 2.3 สนับสนุนเงินทุนพร�อมอุปกรณ� 
 2.4 ให�ความรู�ทางด�านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3.  ความต/องการด/านสาธารณสุข  และอนามัย 
 3.1 ฝTกอบรมให�ความรู�ทางโภชนาการอนามัยแม  และเด็ก 
 3.2 ให�ความรู�ด�านสุขศึกษา 
 3.3 ให�มีการปPองกันและแก�ไขปAญหายาเสพติด  กําจัดยุงลายและรณรงค�โรคพิษสุนัข 
 3.4 ต�องการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุ , เด็ก , สตรี  และคนพิการ  สงเคราะห�ผู�สูงอายุ 
4.  ความต/องการด/านนํ้ากิน - นํ้าใช/  เพ่ือการเกษตร 

4.1 ให�มีการขุดลอกคลองสงนํ้า  และกําจัดวัชพืช 
4.2 ให�มีการขยายเขตประปาหมูบ�านทุกหมูบ�าน 

5.  ความต/องการด/านความรู/  เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 5.1 ฝTกอบรมให�ความรู�ด�านอาชีพ  มีศูนย�ข�อมูล  ห�องสมุดชุมชน 
 5.2 ให�ความรู�ด�านการจัดศึกษา  การศึกษานอกระบบ 
 5.3 ให�ความรู�เก่ียวกับการปPองกัน  และแก�ไขปAญหายาเสพติดตาง ๆ  
 5.4 ฟUVนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปAญญาท�องถ่ิน 
6.  ความต/องการด/านทรัพยากรธรรมชาติ 
 6.1 รณรงค�ให�ความรู�ในการไมปลอยนํ้าเสียลงคลอง 
 6.2 ฝTกอบรมจัดต้ังเยาวชนด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล�อม 
 6.3 ขุดลอกคลองต่ืนเขินและกําจัดวัชพืช 
7.  ความต/องการด/านการบริหาร  และจัดการขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 7.1 จัดประชุมประชาคมสร�างความเข�มแข็งให�กับองค�กรภาคประชาชน  กลุมสตรี , กลุมอาสาอ่ืน ๆ  
 7.2 จัดหาบุคลากรให�เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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5.  ภารกิจอํานาจหน/าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล 
                   การพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม น้ัน  เป8นการสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแก�ไขปAญหารวมสร�าง รวมสงเสริมความเข�มแข็งของชุมชน  ในเขตพื้นท่ีขององค�การ
บริหารสวนตําบลโชคนาสาม  โดยยึดหลักการมีสวนรวมในการพัฒนาท�องถ่ินทุกด�าน  ซึ่งการพัฒนาองค�การ
บริหารสวนตําบลโชคนาสามจะสมบูรณ�ได� จําเป8นต�องอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นท่ี  ชุมชนจะต�องมี
ความตระหนักรวมกันแก�ไขปAญหา  และมีความเข�าใจในแนวทางแก�ไขปAญหาอยางจริงจัง   

องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  ยังได�เน�นให�คนเป8นศูนย�กลางของการพัฒนาในทุกกลุม
ทุกวัยของประชากร  นอกจากน้ียังได�เน�นการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนให�พร�อมท่ีจะเป8นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนด�านการ
พัฒนาอาชีพน้ัน ได�เน�นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง และยังจัดต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 
                   การวิเคราะห�ภารกิจอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค�การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537 และที่แก�ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน  พ.ศ.  2542  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข�อง น้ัน แนว
ทางการวิเคราะห�ได�ใช�เทคนิค Swot เข�ามาชวย ทั้งน้ีเพื่อให�ทราบวาองค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม 
กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล   และนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน  ทั้งน้ี  สามารถ
กําหนดแบงภารกิจได�เป8น 7 ด�าน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และที่แก�ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให�แกองค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน พ.ศ.  2542  เชน 

5.1 ด�านโครงสร�างพื้นฐานมีภารกิจท่ีเก่ียวข�องดังน้ี 
 1. การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางนํ้า ทางบก และทางระบายนํ้า (มาตรา 67 (1)) 
 2. ให�มีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร (มาตรา  68 (1)) 
 3. ให�มีและการบํารุงการไฟฟPาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา  68 (2)) 
 4. ให�มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า (มาตรา 68 (3)) 
 5. การสาธารณูปโภคและการกอสร�างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
 6. การสาธารณูปการ (มาตรา  16 (5)) 
5.2 ด�านสงเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เก่ียวข�อง ดังน้ี 
 1. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ (มาตรา  67 (6)) 
 2. ปPองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา  67 (3)) 
 3. ให�มีและบํารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4)) 
 4. การสังคมสงเคราะห�  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู�ด�วยโอกาส  (มาตรา 16  
     (10)) 
 5. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา  16 (2)) 
 6. การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา  16 (5)) 
 7. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา  16 (19)) 
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5.3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย มีภารกิจที่เก่ียวข�อง  ดังน้ี 
 1. การปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  67 (4)) 
 2. การคุ�มครองดูแลและรักษาทรัพย�สินอันเป8นสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา  68 (8)) 
 3. การผังเมือง  (มาตรา  68 (13)) 
 4. จัดให�มีที่จอดรถ  (มาตรา  16 (3)) 
 5. การรักษาความสะอาดและความเป8นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง  (มาตรา  16 (28)) 
 6. การควบคุมอาคาร  (มาตรา  16 (28)) 
5.4 ด�านการวางแผน การสงเสริมการลงทุน  พาณิชย�กรรมและการทองเท่ียว  มีภารกิจที่เก่ียวข�อง  ดังน้ี 
 1. สงเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68 (6)) 
 2. ให�มีและสงเสริมกลุมเกษตรกร  และกิจการสหกรณ�  (มาตรา  68 (5)) 
 3. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  68 (7)) 
 4. ให�มีตลาด  (มาตรา  68 (10)) 
 5. การทองเท่ียว  (มาตรา  68 (12)) 
 6. กิจการเก่ียวกับการพาณิช  (มาตรา  68 (11)) 
 7. การสงเสริมการฝTกและประกอบอาชีพ  (มาตรา  16 (6)) 
 8. การพาณิชย�กรรมและการสงเสริมการลงทุน  (มาตรา  16 (7) 
5.5 ด�านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล�อม  มีภารกิจที่เก่ียวข�อง  ดังน้ี 
 1. คุ�มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  (มาตรา  67 (7)) 
 2. รักษาความสะอาดทางถนน  ทางนํ้า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   
     (มาตรา  67 (2)) 
 3. การจัดการส่ิงแวดล�อมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา  17 (12)) 
5.6 ด�านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปAญญาท�องถ่ิน  มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง  ดังน้ี 
 1. บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปAญญาท�องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน  (มาตรา  67  
     (8)) 
 2. การสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  67 (5)) 
 3. การจัดการศึกษา  (มาตรา  16 (9)) 
 4. การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ิน  (มาตรา  17 (18)) 
 5. ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม 
5.7 ด�านการบริหารจัดการ  และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ  และองค�กรปกครองสวน

ท�องถ่ิน  มีภารกิจที่เก่ียวข�อง  ดังน้ี 
 1. สนับสนุนสภาตําบล  และองค�กรปกครองสวนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน  (มาตรา  45 (3)) 
 2. การปฏิบัติหน�าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให�ตาม 
     ความจําเป8นและสมควร  (มาตรา  67 (9)) 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร  ในการมีมาตรการปPองกัน  (มาตรา  16 (16)) 
 4. การประสานและให�ความรวมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีขององค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน  (มาตรา  17  
     (3)) 
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 5. การสร�างและบํารุงรักษาทางบก  และทางนํ้าที่เช่ือมตอระหวางองค�กรปกครองสวนท�องถ่ินอ่ืน  
     (มาตรา  17 (16)) 
                   ภารกิจทั้ง  7  ด�านตามท่ีกฎหมายกําหนด  ให�อํานาจองค�การบริหารสวนตําบล  สามารถจะ
แก�ไขปAญหาขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม ได�อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึง
ความต�องการของประชาชนในเขตพื้นที่  การดําเนินการขององค�การบริหารสวนตําบล  ให�สอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบาย
ของรัฐบาล  และนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน 

 
 

หมายเหตุ  :  มาตรา  67 , 68  หมายถึง  พ.ร.บ.สภาตําบลและองค�การบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2543 
                    มาตรา  16 , 17  และ 45  หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก 
                    องค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน  พ.ศ.  2542 
 
 
6.  ภารกิจหลักและภารกจิรอง ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลจะดําเนินการ 
 

               ภารกิจหลัก 
 1. ด�านการปรับปรุงโครงสร�างพื้นฐาน 
 2. ด�านการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ด�านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
 4. ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
 5. ด�านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 6. ด�านการสงเสริมการศึกษา 
 7. ด�านการปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                
               ภารกิจรอง 
 1. การฟUVนฟู วัฒนธรรม  และสงเสริมประเพณีท�องถ่ิน 
 2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
 3. การสงเสริมการเกษตร  และการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 4. ด�านการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน 
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7.  สรุปป8ญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร/างส�วนราชการและกรอบอตัรากําลัง 
                   องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนดให�เป8นขนาดเล็ก  โดยกําหนดโครงสร�างการแบงสวนราชการออกเป8น  4  สวน  ได�แก  สวนสํานักปลัด
องค�การบริหารสวนตําบล  สวนการคลัง  สวนโยธา และสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กําหนดให�มี
กรอบอัตรากําลัง  จํานวนท้ังส้ิน  10  อัตรา  ทําให�องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  ไมสามารถกําหนด
ตําแหนงตาง ๆ เพิ่มใหมได�ตามความจําเป8น  ท่ีจะต�องใช�บุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถด�านอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
ตําแหนงท่ีกําหนดไว�  เพื่อให�แก�ปAญหาของประชาชนในเขตตําบลโชคนาสาม   

ดังน้ัน  จึงต�องมีการกําหนดโครงสร�างและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหมข้ึน  โดยให�สอดคล�อง
กับภารกิจและอํานาจหน�าที่  สามารถแก�ไขปAญหาขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  ได�อยางมี
ประสิทธิภาพ  ย่ิงข้ึน 
 
8.  โครงสร/างการกําหนดส�วนราชการ 
                   จากการท่ีองค�การบริหารสวนตําบล  ได�กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ
ดังกลาวโดยองค�การบริหารสวนตําบล  กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลให�ตรงกับภารกิจดังกลาว  และ
ในระยะแรกกําหนดโครงสร�างสวนราชการท่ีจะรับรองการดําเนินการตามภารกิจน้ัน  อาจกําหนดภารกิจอยูใน
งาน  หรือกําหนดเป8นฝ]าย  และในระยะตอไป  เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจน้ัน  และองค�การบริหารสวน
ตําบลพิจารณาเห็นวา  ภารกิจน้ันมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเป8นกองตอไป  อาทิ เชน  องค�การ
บริหารสวนตําบล  กําหนดภารกิจหลักด�านการเกษตร  อาจกําหนดเป8นฝ]ายอยูในสํานักปลัด  และกําหนด
ตําแหนงท่ีจําเป8นเพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกลาว  ดังน้ี 
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8.1  โครงสร�างองค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม   
 

โครงสร/างตามแผนอัตรากําลังป8จจุบัน โครงสร/างตามแผนอัตรากําลังใหม� หมายเหตุ 
1. สํานักงานปลัด อบต. 1. สํานักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานกิจการสภา อบต. 
1.6 งานสวัสดิการสังคม 

 

2. ส�วนการคลัง 2. ส�วนการคลัง 
2.1  งานการเงิน 
2.2  งานบัญชี 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
2.4  งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ 

 

3. ส�วนโยธา 3. ส�วนโยธา 
3.1  งานกอสร�าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4  งานผังเมือง 

 

4. ส�วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

4.  ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา 
4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
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 8.2  การวิเคราะห�การกําหนดตําแหนง 
                   ตามข�อ  8.1  องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  ได�วิเคราะห�กําหนดตําแหนงของภารกิจที่
ดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�ว  และสามารถนําผลการวิเคราะห�ตําแหนงกรอกข�อมูลในกรอบอัตรากําลัง  3  ป!  
ได�ดังน้ี 

กรอบอัตรากําลังพนักงานส�วนตําบล  3  ป�  ระหว�างป�งบประมาณ  พ.ศ.  2555 – 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร� 

 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะต�อง
ใช�ในชวงระยะเวลา  ๓  ป!  

ข�างหน�า 

เพิ่ม/ลด ท่ี สวนราชการ กรอบ
อัตรากําลัง

เดิม 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 

หมายเหต ุ

1 นักบริหารงานองค�การบริหารสวนตําบล 7 
(ปลัดองค�การบริหารสวนตําบล) 

1 1 1 1 - - -  

 สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล         
2 นักบริหารงานท่ัวไป 6 

(หัวหน�าสํานักงานปลัดองค�การบริหารสวนตําบล) 
1 1 1 1 - - - - 

3 เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน 3-5/6ว 1 1 1 1 - - -  
4 นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 1 1 - - +1 - - กําหนดเพ่ิม 

5 เจ�าพนักงานพฒันาชุมชน 2-4/5 1 1 - - (1) - -  
6 เจ�าพนักงานธุรการ 2-4/5 1 1 1 1 - - -  
7 เจ�าหน�าท่ีปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4 1 1 1 1 - - -  
 ส�วนการคลัง         
8 เจ�าหน�าท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี  5 

(หัวหน�าสวนการคลัง) 
1 1 1 1 - - - - 

9 นักวิชาการเงินและบญัชี 3-5/6ว 1 1 1 1 - - -  
10 เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4/5 1 1 1 1 - - -  

11 เจ�าพนักงานพัสดุ 2-4/5 1 1 1 1 - - -  

12 ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  
 ส�วนโยธา 1 1 1 1 - - -  

13 นักบริหารงานชาง 7 
(หัวหน�าสวนโยธา) 

1 1 1 1 - - -  

14 นายชางโยธา 2-4/5 1 1 1 1 - - -  
 ส�วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม         

15 นักบริหารงานการศึกษา 6 
(หัวหน�าสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1 1 1 1 - - -  

16 นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 1 1 1 1 - - -  
17 ครูผู�ดูแลเด็ก - 3 3 3 +3 - - กําหนดเพ่ิม 
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9.  ภาระค�าใช/จ�ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน�ตอบแทนอื่น 
 การวิเคราะห�การกําหนดอัตรากําลังเพิ่มของพนักงานสวนตําบล  องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม 
 

จํานวนที่มีอยู� กําลังคนที่ต/องการเพิ่ม 
ภาระค�าใช/จ�ายที่ต/องการ

เพิ่มขึ้น(2) 
ค�าใช/จ�ายรวม (3) 

ที่ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ตําแหน�ง 
จํานวน
ทั้งหมด จํานวน

คน 
จํานวนเงิน

(1) 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 

1 นักบริหารงาน อบต. 7 7 1 1 266,040 - - - 10,920 11,160 11,520 276,960 288,120 299,640 

  สํานักงานปลัด อบต.                           

2 นักบริหารงานทั่วไป  6 6 1 - - 1 - - 252,240 10,020 12,020 252,240 262,260 274,280 

3 เจ�าหน�าที่วิเคราะห�นโยบายและแผน 3-5/6ว 3-5/6ว 1 1 157,920 - - - 7,440 7,200 7,440 165,360 172,560 180,000 

4 นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 3-5/6ว 1 - - 1 - - 216,120 7,860 7,860 216,120 223,980 231,840 

5 เจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4/5 2-4/5 1 1 112,080 -1 - - 4,800 4,920 4,920 116,880 121,800 126,720 

6 เจ�าพนักงานธุรการ 2-4/5 2-4/5 1 1 93,600 - - - 3,840 3,960 4,200 97,440 101,400 105,600 

7 
เจ�าหน�าที่ปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1-3/4 

1-3/4 1 1 168,720 - - - 6,000 6,000 5,760 174,720 180,720 186,480 

  ส�วนการคลัง                           

8 เจ�าหน�าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 5 1 1 206,400 - - - 8,280 8,400 8,520 214,680 223,080 231,600 

9 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว 3-5/6ว 1 1 124,200 - - - 4,920 5,040 5,400 129,120 134,160 139,560 

10 เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 2-4/5 1 - - 1 - - 174,900 6,420 6,420 174,900 181,320 187,740 

11 เจ�าพนักงานพัสด ุ2-4/5 2-4/5 1 1 99,480 - - - 3,840 4,320 4,320 103,320 107,640 111,960 

12 ลูกจ�างประจํา เจ�าหน�าที่การเงินและบัญชี - 1 1 129,120 - - - 5,040 5,400 5,520 134,160 139,560 145,080 

  ส�วนโยธา                           

13 นักบริหารงานชาง 7 7 1 1 216,120 - - - 11,280 10,920 12,360 227,400 238,320 250,680 

14 นายชางโยธา 2-4/5 2-4/5 1 1 122,280 - - - 6,120 6,000 6,000 128,400 134,400 140,400 
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จํานวนที่มีอยู� กําลังคนที่ต/องการเพิ่ม 
ภาระค�าใช/จ�ายที่ต/องการเพิ่มขึ้น

(2) 
ค�าใช/จ�ายรวม (3) 

ที่ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ตําแหน�ง 
จํานวน
ทั้งหมด จํานวน

คน 
จํานวนเงิน

(1) 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 2555 2556 2557 

  ส�วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                           

15 นักบริหารงานการศึกษา 6 6 1 - - 1 - - 252,240 10,020 12,020 252,240 262,260 274,280 

16 นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 3-5/6ว 1 1 143,040 - - - 7,320 7,560 7,440 150,360 157,920 165,360 

17 ครูผู�ดูแลเด็ก - 3 - - 3 - - 648,360 23,580 23,580 648,360 671,940 695,520 

                              

  ค�าใช/จ�ายรวมทุกตําแหน�ง                     3,462,660 3,601,440 3,746,740 

  หักค�าใช/จ�ายจากเงินอุดหนนุของรัฐ                     648,360  671,940  695,520  

รวม (4) 19 12 1,839,000 6 - - 1,623,660 138,780 145,300 2,814,300 2,929,500 3,051,220 

ค�าจ/างพนักงานจ/างตามแผนอัตรากําลัง 4 ป� (5)     1,371,240             1,472,760 1,511,760 1,552,080 

ประโยชน�ตอบแทนอื่น (6)     367,800             562,860 585,900 610,244 

รวม (4)+(5)+(6)     3,578,040             4,849,920 5,027,160 5,213,544 

งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ     30,728,623             30,728,623 33,801,485 37,181,634 

ค�าใช/จ�ายด/านบุคลากร (ไม�เกินร/อยละ 40) (7)     3,578,040             4,849,920 5,027,160 5,213,544 

คิดเปKนร/อยละ      11.64             15.78 14.87 14.02 
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10.  แผนภูมโิครงสร/างการแบ�งส�วนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป� 

 
โครงสร/างส�วนราชการ อบต. 

 
 

 
 
 
 
 

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต. 7) 

สํานักปลัด อบต. 
 

นักบริหารงานทั่วไป 6 
-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานปPองกันและบรรเทาฯ 
-งานกิจการสภา 
-งานสวัสดิการสังคม 

ส�วนการคลัง 
 

นักบริหารงานการคลัง 6  
-งานการเงิน 
-งานบัญชี 
-งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได� 
-งานทะเบียนทรัพย�สินและ
พัสดุ 

ส�วนโยธา 
 

นักบริหารงานชาง 7 
-งานกอสร�าง 
-งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
-งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานผังเมือง 

ส�วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรรม 

นักบริหารงานการศึกษา 6  
-งานบริหารงานการศึกษา 
-งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-งานกิจการโรงเรียน 
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โครงสร/างของสํานักปลัด อบต. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
       
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง 
จํานวน 1 - - - 1 - 2 1 - - 3 

 
 
 

หัวหน/าสํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต. 6) (1) 

งานบริหารทั่วไป       
-จพง.ธุรการ  2-4/5
  

งานนโยบายและแผน 
-จนท.วิเคราะห�นโยบายและแผน 3-5/6 

งานกฎหมายและคดี 
-จนท.วิเคราะห�นโยบายและแผน 3-5/6 

 

งานกิจการสภา 
-จพง.ธุรการ  24/5 

งานปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -จนท.ปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4 

งานสวัสดิการสังคม 
- จพง.พัฒนาชุมชน 2-4/5 



-15- 
 

โครงสร/างส�วนการคลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                    
   -    
       

 
 
 
         
 
 
 

ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง 
จํานวน - - - - 1 - 1 1 - 1 1 

 
 
 

หัวหน/าส�วนการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง 6) (1) 

���ก������ 
- จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี  5  
- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6 ว       
- ลูกจ�างประจํา จนท.การเงินและบัญชี
                                                

      

งานบัญชี 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว 
-  เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได/ 
-ผู�ชวยเจ�าหน�าที่จัดเก็บรายได� 

งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ 
- เจ�าพนักงานพัสดุ 2-4/5 
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โครงสร/างส�วนโยธา 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
                                       
       

 
 
 
 
        
 
 
 

ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง 
จํานวน 1 - - - - 1 - - - - 1 

 
 
 

หัวหน/าส�วนโยธา 
(นักบริหารงานชาง 7) 

งานก�อสร/าง 
-  นายชางโยธา 2-4/5 
-  ผู�ชวยชางโยธา 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  นายชางโยธา 2-4/5 
-  ผู�ชวยชางโยธา 
 

งานผังเมือง 
-  นายชางโยธา 2-4/5 
-  ผู�ชวยชางโยธา 

 

งานประสานงานสาธารณูปโภค 
-  นายชางโยธา 2-4/5 
-  ผู�ชวยชางโยธา 
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โครงสร/างส�วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
       
       

 
 
 
 
 
 

ระดับ 7 7ว. 6 6ว. 5 4 3 2 1 ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง 
จํานวน - - - - 1 - - - - - 14 

 
 
 
 

หัวหน/าส�วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา 6) 

งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 

งานส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 
 

งานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
- นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 
- ผู�ดูแลเด็ก 
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บัญชีแสดงการจัดคนลงสู�ตําแหน�งและการกําหนดเลขที่ตําแหน�งในส�วนราชการ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลโชคนาสาม  อําเภอปราสาท 

 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 
ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 
เงินเดือน หมายเหต ุ

1 ส.ต.ต.ประเดน   ผดุงแดน ปริญญาโท 00-0101-001 นักบริหารงาน อบต.   
(ปลัด อบต.) 

7 00-0101-001 นักบริหารงาน อบต.   
(ปลัด อบต.) 

7 22,170  

    สํานักงานปลัด อบต.   สํานักงานปลัด อบต.    

2 (วาง) - 01-0102-001 นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน�าสํานักงานปลดั อบต.) 

6 01-0102-001 นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน�าสํานักงานปลดั อบต.) 

6 -  

3 นางสาวสุนทรี   ธนูศิลปa ปริญญาตร ี 01-0201-001 จนท.วิเคราะห�นโยบายและแผน 5 01-0201-001 จนท.วิเคราะห�นโยบายและแผน 5 13,160  

4 (วาง) - 01-0705-001 นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 01-0705-001 นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว -  

5 นายจตุรงค�   สรรพกิจ ปริญญาตร ี 01-0702-001 เจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน 3 01-0702-001 เจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน 3 9,340  

6 นางสาวอนงค�   มั่นหมาย ปริญญาตร ี 01-0212-001 เจ�าพนักงานธุรการ 2 01-0212-001 เจ�าพนักงานธุรการ 2 7,800  

7 พ.อ.ต.ชาตรี  ควรคํานึง ปวช. 01-0221-001 จนท.ปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 01-0221-001 จนท.ปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 14,060  

    ส�วนการคลัง   ส�วนการคลัง    

11 นางปbยวรรณ   สมปอง ปริญญาตร ี 04-0103-001 จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 
(หัวหน�าสวนการคลัง) 

5 04-0103-001 จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 
(หัวหน�าสวนการคลัง) 

5 17,200  

12  นางสาวสุรรีัตน� มตุตะโสภา ปริญญาตร ี 04-0307-001 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 04-0307-001 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 10,350  

13 (วาง) - 04-0300-001 เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 04-0300-001 เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 -  

14 นายณัฐวุธ  เหมือนจิต ปริญญาตร ี 04-0313-001 เจ�าพนักงานพัสด ุ 2 04-0313-001 เจ�าพนักงานพัสด ุ 2 8,290  

 ลูกจ/างประจํา          

15 นางลัญจพร  บุญประสิทธิ์ ปริญญาตร ี - เจ�าหน�าที่การเงินและบัญชี - - เจ�าหน�าที่การเงินและบัญชี - 10,760  

    ส�วนโยธา   ส�วนโยธา    

16 นายสมบัติ   สายสอ ปริญญาตร ี 05-0104-001 นักบริหารงานชาง 
(หัวหน�าสวนโยธา) 

7 05-0104-001 นักบริหารงานชาง 
(หัวหน�าสวนโยธา) 

7 18,010  

17 นายประสิทธิ์   พงษ�ชอุมดี ปริญญาตร ี 05-0503-001 นายชางโยธา 3 05-0503-001 นายชางโยธา 3 10,190  
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กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม 
ลําดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 
เงินเดือน หมายเหต ุ

    ส�วนการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  ส�วนการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

   

18 (วาง) - 08-0108-001 นักบริหารงานการศึกษา 
(หัวหน�าสวนการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

6 08-0108-001 นักบริหารงานการศึกษา 
(หัวหน�าสวนการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

6 -  

19 นายถาวร     บุญอนันต� ปริญญาตร ี 08-0805-001 นักวิชาการศึกษา 5 08-0805-001 นักวิชาการศึกษา 5 11,920  
20 (วาง) - 32-2-0137 ครูผู�ดูแลเด็ก - 32-2-0137 ครูผู�ดูแลเด็ก - -  
21 (วาง) - 32-2-0138 ครูผู�ดูแลเด็ก - 32-2-0138 ครูผู�ดูแลเด็ก - -  
22 (วาง) - 32-2-0139 ครูผู�ดูแลเด็ก - 32-2-0139 ครูผู�ดูแลเด็ก - -  
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11.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 
 
                   พนักงานสวนตําบลองค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  จะพึงปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย�
สุจริตอยางเต็มกําลังความสามารถ  ด�วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหม่ันเพียร  โดยคํานึงถึงประโยชน�ของ
ราชการและการให�บริการประชาชนอยางเสมอภาค 
                   องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  จะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานสวนตําบล  โดยการ
จัดทําแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  
อันจะทําให�การปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานสวนตําบลเป8นไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยให�พนักงานสวนตําบลทุกคน  
ทุกตําแหนง  ได�มีโอกาสาท่ีจะได�รับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง  3  ป!  ท้ังนี้  วิธีการ
พัฒนา  อาจใช�วิธีการใดวิธีการหนึ่ง  หรือหลายวิธีก็ได�  เชน   
  1.  ใช�แนวทางในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท�องถ่ิน  เรื่อง
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท�องถ่ิน  ลงวันท่ี  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2544  เป8นแนวทางใน
การบริหารงานบุคคล  เพ่ือให�บุคลากรได�รับการพัฒนาอยางเป8นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน 
  2.  องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  จัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานสวนตําบล  เป8น
ประจําทุกป!  เพ่ือให�ทุกคนได�เข�ารับการศึกษาอบรมและทัศนศึกษาตามโอกาส  สงพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ�างเข�ารวมอบรมสัมมนาตามหลักสูตรเฉพาะตําแหนงของตน  เชน  การฝTกอบรมตามหลักสูตรของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองท�องถ่ิน  สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนท�องถ่ิน
จังหวัด ฯลฯ 
  3.  เปbดโอกาสให�พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  ท่ีมีความสนใจได�มีโอกาสศึกษาหาความรู�จาก
แหลงความรู�ขององค�การบริหารสวนตําบล  เชน การใช�คอมพิวเตอร�  อินเตอร�เน็ต  เป8นต�น 
  4.  จัดให�มีการฝTกอบรมข้ึนในท่ีทําการองค�การบริหารสวนตําบล  เก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทุก ๆ ด�าน  เชน การพัฒนางานจัดเก็บภาษี  งานผลประโยชน�ขององค�การ
บริหารสวนตําบลโชคนาสาม  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  และการจัดทําแผนชุมชนฯลฯ 
  5.  การย�ายสับเปลี่ยนตําแหนง / การยายสับเปลี่ยนสายงาน / การหมุนเวียนตําแหนง  องค�การ
บริหารสวนตําบลโชคนาสาม  จะให�การสนับสนุนและเปbดโอกาสให�พนักงานได�ย�ายสับเปลี่ยนตําแหนง  ย�าย
สับเปลี่ยนสายงานไปสูตําแหนง  และสายงานท่ีพนักงานมีความต�องการท่ีได�ยื่นความประสงค�  สําหรับผู�ท่ีมีคุณวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ตรงตามท่ีระเบียบกําหนดเพ่ือพัฒนาพนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  ให�มีความรู�ใน
ตําแหนงอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน  เป8นการเปbดโลกทัศน�  วิสัยทัศน�ให�กว�างข้ึน  ซ่ึงจะเป8นประโยชน�ตอองค�การบริหาร
สวนตําบลโชคนาสามเอง  อีกท้ังพนักงานจะได�ปฏิบัติงานท่ีมีใจรัก  มีความสุขในการปฏิบัติงาน  มีสุขภาพจิตท่ีดี
และในกรณีท่ีมีความขัดแย�งในหนวยงานตาง ๆ ขององค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  องค�การบริหารสวน
ตําบลโชคนาสามจะเข�าไปดูแลรับทราบปAญหา  และอาจจะย�ายสับเปลี่ยนพนักงานไปตําแหนงอ่ืน ๆ โดยเจ�าตัว
สมัครใจเพ่ือลดความขัดแย�ง  และลดความเสียหายท่ีจะเกิดกับหนวยงานในการปฏิบัติราชการด�วย 
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12. ประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานส�วนตําบล 
 
                   องค�การบริหารสวนตําบลโชคนาสาม  ได�ประกาศคุณภาพ  จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  
เพ่ือยึดเป8นแนวทางการปฏิบัติงาน  เชน 
  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบและเป8นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ท�องถ่ินและประเทศชาติโดยรวม  ท้ังการให�บริหารประชาชน  ซ่ึงจําเป8นต�องทํางานรวมกันหลายฝ]าย  ฉะนั้น  
เพ่ือให�พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  มีความประพฤติดีสํานึกในหน�าท่ีความรับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการได�อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งข้ึน  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม จึงประกาศคุณธรรม จริยธรรม
ของพนักงานสวนตําบลโชคนาสามไว�เป8นประมวลความประพฤติ  เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงศักด์ิศรีและสงเสริมชื่อเสียง
เกียรติคุณ  เกียรติฐานะของพนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  ซ่ึงจะสงผลให�ข�าราชการผู�ประพฤติปฏิบัติเป8นท่ี
เลื่อมใสศรัทธาและยกยองของบุคคลโดยท่ัวไป  ดังนี้ 
  อนุสนธิคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท�องถ่ิน (ก.ถ.)  ได�กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข�าราชการพนักงานและลูกจ�างขององค�กร
ปกครองสวนท�องถ่ิน  ซ่ึงได�ประมวลข้ึนจากการเสนอแนะของผู�บริหารท�องถ่ิน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ข�าราชการ
หรือพนักงานสวนท�องถ่ิน ลูกจ�างในองค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน  และประชาชนผู�รับบริการจากองค�กรปกครอง
สวนท�องถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช�เป8นหลักการและแนวทางปฏิบัติให�ข�าราชการ หรือพนักงาน และลูกจ�างของ
องค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน  โดยท่ัวไปให�ยึดถือปฏิบัติและเป8นเครื่องกํากับความประพฤติ  ได�แก 
  1.  พึงดํารงตนให�ต้ังม่ันอยูในศิลธรรม  ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย�  สุจริต  เสียสละ  และ
ความรับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหน�าท่ีอยางเปbดเผยโปรงใสพร�อมให�ตรวจสอบ 
  3.  พึงให�บริการด�วยความเสมอภาค  สะดวก  รวมเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน�ของ
ประชาชนเป8นหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุ�มคา 
  5.  พึงพัฒนาทักษะความรู�  ความสามารถชองตนเองให�ทันสมัยอยูเสมอ  องค�การบริหารสวน
ตําบลโชคนาสาม  จึงประกาศให�มาตรฐานท้ัง  5  ประการดังกลาวข�างต�น  เป8นมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  และขอประกาศกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  เพ่ือยึดถือเป8นแนวทางสําหรับประพฤติตน  และเป8นหลักการในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติม  ดังนี้ 
  1.  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  พึงปฏิบัติตนด�วยความสุภาพออนน�อม  มีความเคารพนบ
น�อมตอประชาชน  ผู�บังคับบัญชา  และเพ่ือรวมงาน 
  2.  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  พึงบริการประชาชนด�วยความเป8นมิตร  ยิ้มแย�มแจมใส  
พูดจาไพเราะ  รวดเร็วและเป8นธรรม 
  3.  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  พึงปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต  โปรงใสตรวจสอบได� 
  4.  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  พึงปฏิบัติงานด�วยความอดทน  เสียสละเวลาสวนตัวเพ่ือ
ประโยชน�ตอสวนรวม 
  5.  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  พึงชวยเหลือเก้ือกูลและให�ความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ด�าน 
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  6.  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  พึงมีความสามัคคีเอ้ือเฟUVอแกเพ่ือนรวมงาน  เน�นการทํางาน
เป8นทีม  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  รับฟAงความคิดเห็นเหตุผลของเพ่ือนรวมงานและประชาชน 
  7.  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  พึงมีความรับผิดชอบมีจิตสํานึกตอหน�าท่ีพัฒนาตนเอง  ให�มี
คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ิมพูนความรู� ความสามารถและทักษะในการทํางานให�เกิดประสิทธิภาพ  เป8นคนทันสมัย
ทันเหตุการณ�อยูเสมอ 
  8.  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  พึงดํารงต้ังม่ันอยูในศิลธรรมคุณธรรม  ท้ังตอตนเองและ
ครอบครัวมีความหนักแนนม่ันคง 
  9.  พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  ต�อนรับให�ความสะดวกไมดูหม่ินเหยียดหยามประชาชน 
  10. พนักงานสวนตําบลโชคนาสาม  พึงรักสถาบันรวมกันพัฒนาองค�การบริหารสวนตําบลให�
เข�มแข็ง 
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