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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้า ราชการหรื อพนัก งานส่ว นท้ อ งถิ่ น (ก.กลาง) เรื่อ ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งกาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)
กาหนดตาแหน่ง ข้าราชการหรือ พนัก งานส่วนท้ องถิ่นว่าจะมี ตาแหน่ง ใด ระดับ ใด อยู่ในส่วนราชการใด
จานวนเท่าใด ให้คานึงถึง ภาระหน้าที่ความรับ ผิดชอบ ลัก ษณะงานที่ ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริม าณและ
คุณภาพของงงาน ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงมะลู จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการกาหนด
ตาแหน่ ง โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการข้ าราชการหรื อพนัก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น (ก.จั ง หวัด ) ทั้ ง นี้
ให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่ คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรือพนัก งานส่วนท้ องถิ่ (ก.กลาง)
กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงมะลู จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจ ารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์ก ารบริหารส่วนตาบลบึง มะลู แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบึง
มะลู วิเคราะห์ความต้องการกาลังคนวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลัก การและเหตุผ ลดังกล่าวองค์การบริห ารส่วนตาบลบึงมะลู จึง ได้จัดท าแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 25๖3 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบึง มะลู มี โ ครงสร้างการแบ่ง งานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลูมีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงมะลู

-22.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โดยทั่วไปการกาหนดจานวนตาแหน่ง ต่าง ๆ ภายในองค์กรควรคานึงถึงการกาหนดให้มี จานวนที่
เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จานวนตาแหน่ง
จาเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ตาแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการแต่ก่อนที่จะพิ จารณา
วิเ คราะห์จ านวนตาแหน่ง ในส่วนราชการใด จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ จ ะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่อ ง
ดังต่อไปนี้
3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบึง
มะลู ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบั ญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้ส อดคล้องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู เพื่อให้การดาเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการ
อยู่นนั้ ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้อง
มีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ตอ้ ง
ดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรอัตรากาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
3.2 การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดศรีสะเกษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กาหนดตาแหน่งในสายงานต่าง ๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานรวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
โดยในส่วนนี้จะคานึงถึง

-33.3.1 การจัด ระดับ ชั้น งานที่ เ หมาะสม ให้พิ จ ารณาถึ ง ต้ นทุ นต่ อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้น ในการ
กาหนดอัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่
กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่ อให้การทางานเป็นไป
อย่า งมี ป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น โดยภาระค่า ใช้จ่ ายด้า นการบริห ารงานบุค คลต้อ งไม่ เ กิ นร้ อยละสี่ สิบ ของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลา
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับ ภารกิจ ของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ง อาจเป็นไปได้ว่างานที่ป ฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผ ลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจ ขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้อง
ใช้ ส าหรับ การสร้ า งผลลัพ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ ไ ด้ ตามเป้ าหมาย โดยสมมติ ฐ านที่ ว่ า หากผลงานที่ ผ่ า นมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่
มากเกินไปจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

-43.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้ งนี้ ไม่ ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่ง ที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิ จ ารณาเปรียบเทียบกั บ กรอบอัตราก าลัง ขององค์ก รอื่นๆ กระบวนการนี้เ ป็น
กระบวนการนาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวน
กรอบอัตรากาลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ก. และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตราก าลัง เป็นส าคัญ แต่มี จุดมุ่ งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมี แนวทางในการพิจ ารณาก าหนดกรอบ
อัตรากาลังที่ เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมี จุดมุ่ งเน้นให้ส่วนราชการพิจ ารณาการก าหนดตาแหน่ง ที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
แล้วพบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่ง ในประเภททั่ วไปอาจมี ความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดตาแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมากรวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการ
ทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงานและส่วนราชการ
อื่นก็กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ ก็น่าจะมีเหตุผลเพียง
พอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่ง
ของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power
Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่ านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น
-การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
-การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เ วลามาตรฐานที่จ ะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเ คราะห์เ พื่อการปรับ ปรุง กระบวนการ (Process Reengineer) อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและประสิทธิภาพมากขึ้น
-การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม /ลดลง
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4. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาบลบึงมะลู เป็นตาบลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ เมื่อ พ.ศ.
2469 อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอาเภอกันทรลักษ์ จัง หวัดศรีส ะเกษ มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ
จานวน 20 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ห่างจากอาเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 16 กิโลเมตร
มีป ระชากร ในพื้ นที่ ตาบลบึง มะลู จ านวนทั้ ง สิ้น 14,639 คน ชาย 7,404 คน หญิง 7,235 คน
มี 3,543 ครัวเรือน มีเนื้อที่ทั้งหมด 77.86 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,665 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเกือบ
ทั้งหมดของพื้นที่ตาบลบึงมะลู เป็นพื้นที่ราบ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย และที่ทากิน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทานา ทาไร่ ทาสวน เป็นอาชีพหลัก ส่วนสภาพปัญหาององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู นับวันยิ่งมีปริมาณ
งานเพิ่มมากขึ้นทาให้การใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ งบประมาณที่ได้
ดาเนินการไปแล้วต้องเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีการติดตาม และประเมินผลโครงการที่
ได้ดาเนินการทุกโครงการ เพื่อเป็นการรับประกันได้ว่า สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบล บึงมะลูได้ดาเนินการไป
เกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด มีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหา และความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล
โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ จานวน 6 ด้าน ดังนี้
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการคมนาคมบางหมูบ่ ้านไม่สะดวก
(2) ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างในหมูบ่ ้านยังไม่เพียงพอ
(3) ปัญหาโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่สะดวก ขาดแคลนโทรศัพท์สาธารณะ
ในหลายหมู่บ้าน
(4) ปัญหาถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
(5) มีน้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร
(6) ไม่มีแหล่งเก็บน้าไว้สาหรับการอุปโภค- บริโภค
ความต้องการ
(1) ปรับปรุงก่อสร้างถนน ไฟฟ้า การโทรคมนาคมและการสือ่ สาร ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
(2) ก่อสร้างถนนในพื้นที่การเกษตรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
(3) จัดสร้างระบบประปาเพื่ออุปโภค - บริโภคในพื้นที่
(4) จัดหาแหล่งเก็บน้าไว้สาหรับการอุปโภค - บริโภค
4.2 ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่าทาให้ขาดรายได้
(2) ปัญหาเรื่องที่ทากินเกิดการอพยพแรงงาน
(3) ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่าเพื่อเพิ่มรายได้
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้แก่ประชาชน

-6(4) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
เพิ่มรายได้
(5) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่
4.3 ด้านสังคม
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(2) ปัญหาในการแวดระวังภัยต่าง ๆ อาสาสมัครต่างๆ ยังอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็น
ระบบ
(3) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
(4) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
(5) เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่
(2) อบรมหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
(3) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย
(4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
(5) ประสานสาธารณสุขอาเภอจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้าบริการประชาชน
4.4 ด้านการเมืองการบริหาร
สภาพปัญหา
(1) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบล ขาดความรู้
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
(2) อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานไม่ทันสมัย
(3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(4) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบล
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
(1) จัดอบรมและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
ส่วนตาบลเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) จัดหาอุปกรณ์เครือ่ งใช้สานักงานให้ทันสมัย
(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
(4) จัดอบรมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
(1) การเผาป่าเพื่อทาการเกษตรของราษฎร
(2) ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

-7(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิง่ แวดล้อม
(4) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(5) ขาดการจัดทาทะเบียน ป้ายเขตทีส่ าธารณะ และสิง่ แวดล้อม
(6) ขาดการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
(7) การใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
ความต้องการ
(1) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มจี ิตสานึกร่วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) สร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(3) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิง่ แวดล้อม
(4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(5) จัดทาทะเบียน ป้ายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(6) จัดทาโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกป่าปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
(7) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
4.6ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไม่ทั่วถึง
(2) ปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอน
(3) ปัญหาสนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมไม่ได้มาตรฐาน
(4) ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านกีฬา
(5) เยาวชนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้รับการศึกษาต่อ
(6) ขาดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเช่นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
(7) การส่งเสริมและอนุรกั ษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ความต้องการ
(1) จัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ทั่วถึง
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่
(3) จัดสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
(4) สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
(5) จัดหาทุนการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้ศึกษาต่อ
(6) สนับสนุนกิจกรรมและส่งส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลูได้วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน
พิจารณาจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคามในการดาเนินการตามภารกิจ SWOT ดังนี้

-81. จุดแข็งขององค์กร (Strength )
(1) องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นนิติบุคคลสามารถทานิติกรรมก่อหนีผ้ ูกพันด้วยตนเอง
มีอิสระตามกรอบกฎหมาย
(2) มีงบประมาณ มีบุคลากร มีทรัพยากร และการบริหารจัดการเป็นของตนเอง
อยู่ในพื้นที่ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้
(2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2. จุดอ่อนขององค์กร (Weakness )
(1) ภารกิจมีจานวนมากมายแต่บุคลกรทีจ่ ะดาเนินการมีน้อย
(2) มีงบประมาณทีจ่ ัดเก็บได้เองน้อยต้องพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(3) ขาดผู้ชานาญเฉพาะด้านทีจ่ ะมาช่วยบริหารจัดการตามแผนอัตรากาลัง เช่น นิติกร
(4) สมาชิกสภา อบต. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(5) พนักงานส่วนตาบลยังขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
3. โอกาสขององค์กร (Oportornity )
(1) ความชัดเจนของกฎหมายและจริงจังในการถือปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจ
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณคน
(3) การจัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อพัฒนา ปรับใช้กาลังคนให้มีความเหมาะสม
(4) การจัดทาแผนพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
4. ภัยคุกคาม ( Threat )
(1) ความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการดาเนินการทางงบประมาณ
(2) สมาชิกสภาองค์การส่วนท้องถิ่น ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง
(3) เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชน
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ก่ อ สร้า งและปรับ ปรุง เส้ นทางการคมนาคม สิ่ ง อานวยความสะดวก กิ จ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ อยู่ในเขตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(6) การสาธารณูปการ
(7) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(8) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(9) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา

-95.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มโี รงฆ่าสัตว์
(2) การป้องกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(6) การจัดการศึกษา
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(8) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(9) การจัดให้มกี ารบารุงสถานทีส่ าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานทีป่ ระชุมอบรมราษฎร
(10) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และทีส่ าธารณะ
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(3) การผังเมือง
(4) จัดให้มีที่จอดรถ
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(6) การควบคุมอาคาร
(7) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตตาบล
(8) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(4) ให้มีตลาด
(5) การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ
(6) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(7) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ

-105.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(2) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อม
(3) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
(5) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(6) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(7) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) การจัดการศึกษา
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(5) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
5.7 ด้า นการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้
1 สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ
2 ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
3 การแบ่งสรรเงินซึง่ ตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครอง
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ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชน ในเขตพื้ นที่ ป ระกอบด้วยการดาเนิน การ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตาบล จะต้อ ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
(1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน สะพาน เป็นต้น
(2) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้าประปา เป็นต้น
(3) การรักษาความสะอาดถนน ทางน้า ทางเดิน ทีส่ าธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูล
ฝอยสิง่ ปฏิกลู
(4) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(8) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่ อาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
(9) การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
(11) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(12) การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
(13) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(14) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจรอง
(1) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
(2) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(4) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(5) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น
(6) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุม่ อาชีพ
(7) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(8) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
(9) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(11) การจัดการ การบารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
(12) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนดกรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการ จานวนทั้ งสิ้น 28 อัตรา ตาแหน่งว่าง 1 อัตรา ลูก จ้างประจ า 1 อัตรา พนัก งานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 19 อัตรา ตาแหน่งว่าง 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 12 อัตรา ตาแหน่งว่าง
1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 60 อัตรา

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง จากการที่องค์ก ารบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ได้กาหนดภารกิ จหลักและ
ภารกิจรองที่จะดาเนินการ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล
ให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าวและในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่ว นราชการที่จะรองรับการดาเนินการตาม
ภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกาหนดเป็นฝ่ายในระยะต่อไป องค์การบริหารส่วนตาบลบึง
มะลู จึงมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานการเจ้าหน้าที่
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติ อบต.

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
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1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานดับเพลิง และกู้ภัย
1.5 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานบริการนักท่องเที่ยว
- งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1.6 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
1.7 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้า
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวังโรค
1.8 งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานกาจัดมูลฝอยและน้าเสีย
1.9 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
1.10 งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
- งานปัญหาแรงงานในพื้นที่
1.11 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพชุมชน
- งานพัฒนาสตรี
- งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราฯ
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- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
- งานปัญหาแรงงานในพื้นที่
1.11 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพชุมชน
- งานพัฒนาสตรี
- งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราฯ

หมาย
เหตุ

-14โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
2. กองคลัง
(ผู้อานวยการกองคลัง)
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )
2.1 งานการเงิน

- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี

-

งานการบัญชี
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-

งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
และยานพาหนะ
3. กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน และ
โครงการพิเศษ
- งานสาธารณูปโภค
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
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งานทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
และยานพาหนะ
3. กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน และโครงการ
พิเศษ
- งานสาธารณูปโภค
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

หมายเหตุ

-15โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
3.3 งานผังเมือง
- งานวางระบบผังเมือง
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนงานและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริม
อาชีพ
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานบริหารทั่วไป

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
3.3 งานผังเมือง
- งานวางระบบผังเมือง
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนงานและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริม
อาชีพ
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
- งานกีฬาและสันทนาการ
- งานบริหารทั่วไป

หมายเหตุ

-168.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะดาเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพื่อ
นามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการ
วิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ดังนี้

กรอบอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ส่วนราชการ
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักงานปลัด อบต. (01)
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นิติกร ชานาญการ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานขับรถบรรทุกน้า
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
ยาม
คนสวน
พนักงานดับเพลิง

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม
1

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
2561 2562 2563
1
1
1

หมาย
เหตุ

เพิ่ม/ลด
2561
-

2562
-

2563
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

2
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

-

-

-

ว่าง
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กรอบอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ส่วนราชการ
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง (05)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้า ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจดมาตรวัดน้า
พนักงานผลิตน้าประปา
กองการศึกษาฯ (07)
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก ( ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
รวม

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า
2561 2562 2563

เพิ่ม/ลด

หมาย
เหตุ

2561

2562

2563

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

ว่าง

1

1

1

1

-

-

-

ว่าง

1
1
7

1
1
7

1
1
7

1
1
7

-

-

-

งบกรมฯ

3
1

3
1

3
1

3
1

-

-

-

งบกรมฯ
งบ อบต.

2
2
60

2
2
60

2
2
60

2
2
60

-

-

-

งบกรมฯ
งบ อบต.

18 - 19

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ปรากฏใน EXCEL หน้า 18-19)

-20ประมาณการค่าใช้จา่ ยตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับที่

อปท.

รายจ่ายจริงตาม
งบประมาณ

รายจ่ายจริง
หมวดเงินเดือน

1

อบต.บึงมะลู

77,987,427.00

6,407,580.00

รายจ่ายจริง
หมวดค่าจ้าง
ประจา
240,480.00

รายจ่ายจริง
รายจ่ายจริงประโยชน์ รวมรายจ่ายตาม คิดเป็นร้อยละ
รายได้รับจริง
หมวดค่าจ้าง
ตอบแทนอื่นฯ
มาตรา 35
ชั่วคราว
3,663,240.00
2,062,260.00
12,373,560.00
15.87
77,987,427.00

ลงชื่อ........................................................ผูร้ ายงาน
(นางศรีประไพ เทียบเปรียบ)
ผู้อานวยการกองคลัง
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ระดับกลาง

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
ระดับต้น

สานักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา แลวัฒนธรรม

๑. งานบริหารทั่วไป

๑. งานการเงิน

๑. งานก่อสร้าง

๑. งานบริหารการศึกษา

๒. งานนโยบายและแผน

๒. งานบัญชี

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

๓. งานกฎหมายและคดี

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๓. งานผังเมือง

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. งานส่งเสริมการเกษตร

-22-

โครงสร้างสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น (1)

งานบริหารงานทั่วไป
-

งานสารบรรณ
งานบริหารงานบุคคล
งานเลือกตั้ง
งานกิจการสภาฯ
งานตรวจสอบภายใน
งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
งานการเจ้าหน้าที่
งานประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
- นักการภารโรง (1)
- คนงานทั่วไป (2)
- คนสวน (1)
- ยาม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
- พนักงานขับรถบรรทุกน้า (1)
- พนักงานดับเพลิง (2)

-

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
งานงบประมาณ

- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และ
อุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
O
- นิติกร ชานาญการ (1)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ (1)

- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)

งานสวัสดิการและสังคม
งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (1)

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ (1)
- ผู้ชว่ ยนักพัฒนาชุมชน (1)
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น (1)

งานการเงินและบัญชี
งานการเงิน
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน - งานการบัญชี
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (1)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน (1)
- นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจา) (1)

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ (1)
- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

- นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ (1)
- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)

-
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น (1)

งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ
- งานสาธารณูปโภค
- งานบารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ
- นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
- พนักงานจดมาตรวัดน้า (1)
- พนักงานผลิตน้าประปา (1)
- พนักงานจดมาตรวัดน้า (1)
- พนักงานผลิตน้าประปา (1)

-

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
งานวิศวกรรม
งานประเมินราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
งานออกแบบ
งานประสานสาธารณูปโภค
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)
- นายช่างไฟฟ้า ชานาญงาน (1)
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)

งานผังเมือง
- งานวางระบบผังเมือง
- งานระบบข้อมูลและแผนที่
เส้นทางคมนาคม

- นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ (1)
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา) ระดับต้น (1)

-

งานบริหารการศึกษา
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานแผนงานและวิชาการ
งานการศึกษาปฐมวัย
งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
งานลูกเสือและยุวกาชาด

- ครู อันดับ คศ.1 (7)
- ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก (4)
- ผู้ดแู ลเด็ก (4)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานกีฬาและสันทนาการ
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน (1)
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11 บัญชีจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ ปรากฏใน EXCEL หน้า 26 - 29
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งเป็นผู้
ขับเคลื่อนภารกิ จและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒ นาที่กาหนดไว้ จึงได้
กาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ ดังนี้
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพื่อพัฒนาทัก ษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในการทางานระหว่างเจ้าหน้าที่
ท้ องถิ่นด้วยกั นเองหรื อ ผู้ชานาญงานตลอดจนการขอรับ คาแนะน าหรือปรึก ษาจากผู้ก ากั บ ดูแล หน่วยงาน
ตรวจสอบอื่น ๆ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กร หรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นที่การให้บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริ การประชาชน เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อ
ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลดความซ้าซ้อนของงานและ
การใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ต่อไป
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนาหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้านเมื องที่ดีมาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลกาหนด
9. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทางานโดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้
มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

-3110. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องทางานในเชิงรุก และมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเองเสมอ
ว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้อง
รอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต
เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
11. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง สร้างวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาใช้ในการโต้ต อบกับโลก
แห่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับ พลัน เพื่ อ สร้างคุณค่ามี ความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
สานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติร าชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตน

-32ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร
๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ที่
๑

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

นายช่างโยธา จานวน 1 ราย

หน่วยดาเนินการ

ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี
มิถุนายน - ตุลาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตาบล

2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรนักบริหารงาน อบต.
หลักสูตรหัวหน้าสานักงานปลัด
หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
หลักสูตรหัวหน้ากองคลัง
๘ หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
๙ หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๐ หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๑ หลักสูตรหัวหน้ากองช่าง
หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา

เป้าหมาย
นักบริหารงาน อบต. จานวน ๑ ราย
นักบริหารงานทั่วไป จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน ๑ ราย
นักพัฒนาชุมชน จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน ๑ ราย
นักบริหารงานการคลัง จานวน ๑ ราย
นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่/นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 1 ราย
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ จานวน ๑ ราย
นักบริหารงานช่าง จานวน ๑ ราย
ช่างโยธา/นายช่างโยธา ๑ ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61 ๒๕62
๒๕63


หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปท้องถิ่น




-333. หลักสูตรการบริหาร
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรนายก อบต.
หลักสูตรรองนายก อบต.
หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต.
หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61
๒๕62
๒๕63

เป้าหมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายก อบต. จานวน ๒ ราย
เลขานุการสภา อบต.
ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. จานวน
๑ ราย
สมาชิกสภา อบต. 4๐ ราย


















หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ท้องถิ่น
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษ

4.หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
7

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ บริหาร
หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ
หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย
หลักสูตรการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61
๒๕62
๒๕63

เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง
สมาชิกสภา อบต. จานวน 3 ราย
ผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนตาบล/พนักงาน
จ้าง/สมาชิกสภา อบต. จานวน ๕ ราย
นายก อบต.
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นาหมู่บ้าน
และพนักงาน อบต. จานวน ๖๐ ราย
พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง
จานวน ๒ ราย
นักจัดการงานทั่วไป จานวน ๑ ราย
ช่างโยธา/นายช่างโยธา จานวน ๑ ราย

หน่วยดาเนินการ







องค์การบริหารส่วนตาบล







องค์การบริหารส่วนตาบล














สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น ๆ

5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่
๑

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมาย
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.
จานวน ๕๐ ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61
๒๕62
๒๕63






หน่วยดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิง่ ที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
…………………………………………………………

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
ที่ 300 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 256 - 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
*************************
ด้วยองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบึง มะลู จะดาเนิ นการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และ 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 26 มิ ถุนายน 2545 ข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัดศรี ส ะเกษ
ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงมะลู ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดังนี้
1. นายณราวุฒิ กุนรา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ประธานคณะทางาน
2. นายอมรินทร์ เศวตสุริยานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู คณะทางาน
3. นายประเสริฐ พรมชาติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล คณะทางาน
4. นางสาววัชนีย์ สาระวัน
หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
5. นางศรีประไพ เทียบเปรียบ
ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
6. นายสมศักดิ์ พินธุรักษ์
ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
7. นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง
นักวิชาการศึกษา
คณะทางาน
รก.ผู้อานวยการศึกษา
8. นางมัชลี ศรีสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการจั ดท าแผนอัตราก าลัง ดัง กล่าว มี ห น้ าที่ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 โดยกาหนดจานวนและตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับภารกิจอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ แล้วรายงานนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายณราวุฒิ กุนรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี 2561 - 2563
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
******************************
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายณราวุฒิ กุนรา

นายก อบต.บึงมะลู

ประธานกรรมการ

2

นายอมรินทร์ เศวตสุริยานนท์

ปลัด อบต.บึงมะลู

กรรมการ

3

นายประเสริฐ พรมชาติ

รองปลัด อบต.บึงมะลู

กรรมการ

4

นางสาววัชนีย์ สาระวัน

หัวหน้าสานักปลัด

กรรมการ

5

นางศรีประไพ เทียบเปรียบ

ผู้อานวยการกองคลัง

กรรมการ

6
7

นายสมศักดิ์ พินธุรักษ์
นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง

ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษา
รก.แทน ผอ.กองการศึกษาฯ

กรรมการ

8

นางมัชลี ศรีสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทางานจัดแผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2560
ณ ห้องชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
***********************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เรือ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายณราวุฒิ กุนรา

ตาแหน่ง
นายก อบต.บึงมะลู

2 นายอมรินทร์ เศวตสุริยานนท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

3 นายประเสริฐ พรมชาติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

4 นางสาววัชนีย์ สาระวัน

หัวหน้าสานักปลัด

5 นางศรีประไพ เทียบเปรียบ

ผู้อานวยการกองคลัง

6 นายสมศักดิ์ พินธุรักษ์

ผู้อานวยการกองช่าง

7 นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง

นักวิชาการศึกษา รก.ผู้อานวยการ
กองการศึกษา

8 นางมัชลี ศรีสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา

09.30 น.

นายณราวุฒิ กุนรา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ทาหน้าทีป่ ระธาน เมื่อผู้มาประชุมครบองค์
ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมตามวาระดังต่อไปนี้
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 มี ข้าราชการโอน (ย้าย) มาดารงตาแหน่ง ที่ องค์การบริห ารส่วนตาบล จ านวน
4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาววัชนีย์ สาระวัน
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
2. นางศรีประไพ เทียบเปรียบ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
3. นายสมศักดิ์ พินธุรักษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
4. นางสาวนิภาวรรณ มูลคาเหลา ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ระเบียบวาระที่ 1

1.2 คาสั่ง องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบึง มะลู ที่ 300/2560 ลงวันที่ 8 สิง หาคม
2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
2561 – 2563 คณะทางานมีหน้าที่ ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดแผนและ
/ขั้นตอน...

-2ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงิน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายณราวุฒิ กุนรา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ประธาน
2. นายอมรินทร์ เศวตสุริยานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู กรรมการ
3. นายประเสริฐ พรมชาติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
4. นางสาววัชนีย์ สาระวัน
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
5. นางศรีประไพ เทียบเปรียบ ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พินธุรักษ์
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
7. นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
รก.ผู้อานวยการศึกษา
8. นางมัชลี ศรีสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
เลขานุการ/คณะกรรมการ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ที่ประชุม
รับรองบันทึกการประชุมเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การพิ จ ารณาจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
ประธานฯ
ที่นัดประชุมทุกท่านในวันนี้ จะเป็นการร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงมะลู มีคาสั่งที่ 300/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งท่านเป็น
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านได้แสดงความ
คิดเห็นและดาเนินการพิจารณาแผนอัตรากาลังของพนักงานที่จะต้องใช้ในอีก 3 ปี
ข้างหน้า ขอเชิญเลขานุการรายงาน
เลขานุการคณะทางาน ก่อนอื่นขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ในองค์กรให้คณะกรรมการทราบดังต่อไปนี้
1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)
จานวน 1 อัตรา
2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น)
จานวน 1 อัตรา
สานักงานปลัด มีตาแหน่ง และอัตรา ดังต่อไปนี้
1. หัวหน้าสานักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ต้น) จานวน 1 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
3. นิติกรชานาญการ จานวน 1 อัตรา
/4. นักพัฒนา...

-34. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
5. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
จานวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จานวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
7. นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จานวน 1 อัตรา
9. พนักงานขับรถบรรทุกน้า
จานวน 1 อัตรา
10. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 อัตรา (ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
1. ยาม
2. คนงานทั่วไป
3. คนสวน
4. พนักงานดับเพลิง
กองคลัง มีตาแหน่งและอัตรา ดังต่อไปนี้

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
1
2

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

1. ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
2. นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
5. นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจา)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
จานวน 1 อัตรา
กองช่าง มีตาแหน่งและอัตราดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น) จานวน 1 อัตรา
2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
3. นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
จานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
/พนักงานจ้าง..
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1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
จานวน
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา จานวน
พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานจดมาตรวัดน้า
จานวน
2. พนักงานผลิตน้าประปา
จานวน
กองการศึกษาฯ มีตาแหน่งและอัตราดังต่อไปนี้

ที่ประชุม
ประธานฯ

หัวหน้าสานักปลัด

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา (ว่าง)

1. ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาฯ ต้น) จานวน 1 อัตรา (ว่าง)
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
4. ครู อันดับ คศ.1
จานวน 7 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ มีจานวน 4 อัตรา คือ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 3 อัตรา (งบจากกรมฯ)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา (งบจาก อบต.)
พนักงานจ้างทั่วไป มีจานวน 4 อัตรา คือ
- ผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา (งบจากกรมฯ)
- ผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา (งบจาก อบต.)
รวมพนักงานส่วนตาบล มีจานวนทั้งสิ้น 20 ราย ลูกจ้างประจา 1 ราย
ครู 7 อัตรา (คศ.1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 4 อัตรา, ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
จานวน 4 อัตรา
รับทราบ
ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงมะลู เพื่อเป็นการวางแผนการใช้อัตรากาลังคนให้สามารถดาเนินการ
ตามภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินร้อยละ
40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในการประชุมในวันนี้ ขอให้ทางคณะกรรมการ
พิจารณาร่วมกันว่ามีความต้องการกาหนดตาแหน่งใดเพิ่มหรือไม่ขอให้ทางคณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาถึงความจาเป็นในการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
เนื่องจากมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ...มาตรา 147 ได้บัญญัติว่า
“ภายใต้บังคับมาตรา 10 ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อปท.ใด จะมีจานวนรวมกันเมื่อนาไป
เทียบสัดส่วนกับจานวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วต้องไม่เกินจานวนร้อยละ 25 ของ
จานวนข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” (ยกเว้นกรณี อปท.อาจมีความ
จาเป็นอาจมีอนุมัติให้มีได้) จะทาให้มีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายที่จะตามมาด้วย
ในส่วนของสานักงานปลัด มีจะมีการเปิดรับสมัครสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
ตาแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลจึงเพียงพอแล้ว ไม่ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มแต่อย่างใด
/ผู้อานวยการ..

-5ผู้อานวยการกองคลัง ในส่วนของกองคลัง มีตาแหน่งเพียงพอต่อการปฏิบัติงานแล้ว จึงไม่ต้องการเพิ่ม หรือยุบ
ตาแหน่งใด
ผู้อานวยการกองช่าง ผู้อานวยการกองช่าง เสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง นายช่าง
โยธา (ปง./ชง.) เนื่องจากกองช่างมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น มีตาแหน่งและบุคลากรไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงขอกาหนดเพิ่มตาแหน่งดังกล่าวในปีงบประมาณ 2561
จึงนาเรียนคณะกรรมการได้ทราบ
น.ส.เบญญาภา ชัยเมือง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แจ้งได้รับหนังสือ อาเภอกันทรลักษ์ ที่ ศก 0023.7/2493 ลงวันที่ 10 เมษายน
2560 เรื่อ ง ผลการประเมิ นความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของพนัก งานงานครู
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล ตาแหน่ง ครู ผู้ดูแลเด็ก ในการประชุม ครั้ง ที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบผลการประเมินความพร้อม และพัฒนา
อย่างเข้มของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีผลในการดารงตาแหน่ง
ครู อั น ดั บ คศ.1 จ านวน 4 ราย ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1. นางณั ช ชา ประพั น ธ์
2. นางสาวกรรณาภรณ์ ยาเคน 3. นางวรัญญา เตารัตน์ 4. นางสุกัญญา แก่นกุหลาบ

ประธานฯ
ปลัด อบต.

ที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

โดยให้มีผลในการแต่งตั้ง วันที่ 22 มกราคม 2560 ก็ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูทั้ง 4 ท่าน ที่ผ่านการประเมิน ในส่วนของกองการศึกษาฯไม่ขอกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มคะ
มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่
กระผมขอแจ้ง เรื่องการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีง บประมาณ 25612563 เนื่องจาก ทางจัง หวั ดให้เ สนอตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ
2558-2560 ไม่ ให้ ก าหนดต าแหน่ง เพิ่ม หรื อยุบ ตาแหน่ ง มาในคราวเดี ยว และ
ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง เพิ่ ม ก็ จ ะน าไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แผนฯ
เมื่อประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561-2563 ในวันที่ 1
ตุลาคม 2560
รับทราบ
เห็นชอบในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ตามที่
หัวหน้ากอง/ส่วน ได้พิจารณา
เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เมื่อไม่มีขอปิดการประชุม
10.30 น.
(ลงชื่อ )

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางมัชลี ศรีสวัสดิ์)
เลขานุการคณะทางาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณราวุฒิ กุนรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
เรื่อง การใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
*********************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ
2561 – 2563 ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง และได้รายงานขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ ไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2560
เมื่ อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้องค์การบริห ารส่วนตาบลบึงมะลู ประกาศใช้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ได้นั้น
เพื่อให้การดาเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
มาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บ อั ตราตาแหน่ง และมาตรฐานของตาแหน่ง จึง ให้องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล บึง มะลู
ถือปฏิบัติตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561–2563 ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ทั้งนี้ ตัง้ แต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

( นายณราวุฒิ กุนรา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู

