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            ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนมีภารกิจ และอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2547  (และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับส่วนราชการต่าง  ๆ ได้ถ่ายโอนกิจกรรมบริการ
สาธารณะมาสู่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนเพ่ิมมากข้ึน 
 

  ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนใช้อัตราก าลังคน พัฒนาก าลังคน จัดหาบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ ก.ถ. และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลง
ระบบจ าแนกต าแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ในการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ให้สอดคล้องกับการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งประจ าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลทุ่งมน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  จึงไดจ้ัดท าแผนอัตราก าลัง  
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1. หลักการและเหตุผล 

 1.1 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558   และเรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  และมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  ข้อ  5  ก าหนดให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)   ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด   อยู่ในส่วน
ราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและ
คุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนกระท่ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
 1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนด การก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง โดย
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้
ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น 
  
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง 
ที่เหมาะสม  ไม่ซ้ าซ้อน อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน    มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้าง 
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
 2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
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 2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง     การพัฒนาบุคลากรขององค์กา ร
บริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 2.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบล และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6  เพ่ือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางแผนใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนา
บุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ  และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 2.7  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน สนองนโยบายของรัฐบาล หรือมต ิ
คณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีพนักงานส่วนต าบล 1 คน เป็นเลขานุการ 
จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยมีของเขตเนื้อหาคลอบคุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้   
  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ   อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน          ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ
รัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายผู้บริหารรวมถึงสภาพปัญหาของต าบลทุ่งมนเพ่ือให้เกิดการเตรียมพร้อมในเรื่อง
ก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ   ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลทุ่งมน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก าหนดต าแหน่งในประเภท สายงาน ระดับต าแหน่ง และจ านวน
ต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภ าพของงาน  รวมทั้งสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ ตามชั้นงานและประเภทของบุคลากรของท้องถิ่น 
 3.4 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.5 จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี    โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ  สี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง พรบ. บริหารงานบุคคล พ.ศ.  2542 
 3.6 วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process)  ในอดีต  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่างานใดที่ต้องมี
กระบวนการและเวลาที่ใช้มมากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า 
 3.7 น าผลการวิเคราะห์ผลงานที่ด าเนินการล่วงมาประกอบก าหนดกรอบอัตราก าลังตามผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการเพ่ือแนวทางในการก าหนด / เกลี่ยอัตราก าลังใหม่เพ่ือท าให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
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3.7 วิ เคราะห์ข้อมูล   360  องศา  ใน ประเด็น 
      3.7.1 พ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กรตามเหตุและความจ าเป็นเพ่ือการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่

เหมาะสม 
      3.7.2 การเกษียณอายุราชการโดยการพิจารณาเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังเพ่ือการรองรับการ

เกษียณอายุราชการ  โดยการถ่ายทอดความรู้  และการปรับต าแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป 

      3.7.3 การแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จากเจ้าหน้าที่ภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายใน  อบต. ทุ่งมน  ผ่านแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์มุมมองต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการก าหนดต าแหน่งที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.8 การเปรียบเทียบกรอบอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันโดย อบต.ทุ่งมน  ได้
ด าเนินการเปรียบเทียบกับ อบต.เหล่าไฮ  เพ่ือการเปรียบเทียบลักษณะงานให้เกิดการก าหนดต าแหน่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.9 ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดอัตราก าลังใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้  อบต.ทุ่งมน  มีแนวทางใน
การพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  เหมาะสม (Right Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม / ลดจ านวน
ต าแหน่ง  จากการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในลักษณะงานประเภทต่าง ๆ  โดย กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning  Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ อบต.ทุ่งมน  สามารถมีข้อมูล
เชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตาม
ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นยังสามารถน าข้อมูล 
  -การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  -การจัดท ากระบวนการจริง (Work Process)  จะให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว อบต.ทุ่งมน สามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการ และเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process  Re-engineer)  อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  -การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามรถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อ  อบต.ทุ่งมน  ในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่เพ่ิม / ลดลง 
4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   มีความครบถ้วน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งมน   สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งมน   วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพ้ืนฐาน
และความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  ดังนี้   
    สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็น 
 ด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           ๑.๑ การคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
          ๑.๒  ปัญหาการมีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
          ๑.๓ ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

๒.ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
           ๒.๑ การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
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               - ปัญหาการขาดความรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพ 
                 - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
             ๒.๒ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 

๓.  ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
          ๓.๑  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
            ๓.๒ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
            ๓.๓  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
            ๓.๔  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 

๔.  ปัญหาน้ ากิน  - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 
            ๔.๑ การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 

๔.๒  ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
๕.  ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

                      ๕.๑ ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
๕.๒ การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

๖.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑ ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า   
๖.๒   ปัญหาน้ าในคลองชลประทาน /หนองน้ า/ คลองธรรมชาติ ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมท าให้ 

ระบายน้ าไม่สะดวก ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ อุปโภค - บริโภค ได้   
๗.  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๗.๑  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
๗.๒ บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 

ความต้องการของประชาชน 
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        ๑.๑   ขุดลอกคลอง, สร้างสะพาน คสล.,  วางท่อระบายน้ า 
     ๑.๒  องค์การโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  
        ๑.๓  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
       ๑.๔  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนดิน หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  สร้างถนน  

        คสล. 
๒.  ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 

       ๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
       ๒.๒ ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน 
       ๒.๓ สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
       ๒.๔ ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
        ๓.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภนชการอนามัยแม่ และเด็ก 
              ๓.๒ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
              ๓.๓ ให้มกีารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
              ๓.๔  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

๔.  ความต้องการด้านน้ ากิน  - น้ าใช้ เพื่อการเกษตร 
              ๔.๑ ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช 
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              ๔.๒ ให้มีการขยายเขตประปามู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 

๕.  ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
          ๕.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 
          ๕.๒ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
          ๕.๓  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 

๕.๔ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

         ๖.๑  รณรงค์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ 
         ๖.๒ ฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๖.๓ ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 

๗.  ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          ๗.๑  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชนกลุม่สตรี 

กลุ่มอาสาอ่ืนๆ 
          ๗.๒ จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งมน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนจะ
สมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจ
ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร    นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพ นั้น    จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
ส่วนรวม 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการ 
 ตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา    โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจา 
อ านาจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี ้

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑)จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) 
(๒)ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑) 
 (๓)ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒) 
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(๔)ให้มีและบ ารุงรักษาทาง ระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓) 
(๕)การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔))  
(๖)การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
(๒)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
(๓)ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 
๖๘(๔)) 
(๔)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา ๑๖(๑๐)) 
(๕)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) 
(๖)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
๑๖(๕) ) 
(๗)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ                             
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
(2)การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา๖๘(๘)) 
(3)การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
(4)จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) 
(5)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
      (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
(6)การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
                                มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑)ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
(๒)ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
(๓)บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
(๔)ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
(๕)การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
 (๖)กิจการเกี่ยวกับกาพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
 (๗)การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
(๘)การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ 
          ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑)คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) 
(๒)รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
(๓)การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 

๕.๖ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
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          ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา ๖๗(๘)) 

(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 

๑๗(๑๘)) 
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 

                                และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้อง 

ถิ่น (มาตรา ๔๕(๓)) 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗(๓)) 
(๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

ภารกิจทั้ง ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถจะแก้ไข 
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ 
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ 
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไข 
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๒        มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  
         ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

              ภารกิจรอง 
(๑)  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

             (๒) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
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    (๓) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
             (๔) ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้เป็นขนาด
กลาง โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น   ๖  ส่วน  ได้แก่ ส่วนส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  กองคลัง   กองช่าง   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และ ส่วน
ส่งเสริมการเกษตร  ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น         อัตรา เพ่ือให้แก้ปัญหาของประชาชนในเขต
ต าบลทุ่งมนได้อย่างทันเหตุการณ์ ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังประจ าปี  พ.ศ.  
2561 – 2563  ขึ้น       โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 

๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

๘.๑   โครงสร้าง           
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะ 
แรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น    อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ 
ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้  

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 8.1   โครงสร้าง                                                                                                                  
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว        
โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะ         
แรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น    อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ 
ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) 

 
หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวชิาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคด ี
- งานกฎหมายและคด ี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟืน้ฟ ู

1.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบยีบข้อบังคบัประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

1.6  งานเทศกิจ 
  -    งานเทศกิจ 
  -    งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
  -    งานสนบัสนนุและบริการ 
 
 

๑.  ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑   งานบริหารทั่วไป 
 -     งานสวัสดิการพนักงานส่วนต าบล 
 -    งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

๑.๒ ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 

๑.๓  ฝ่ายกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.๔  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

๑.๕ งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
- งานติดตามและประเมินผล 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) 

 
หมายเหตุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงนิ 
- งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก็บรักษาเงนิ 

2.2 งานบัญช ี
- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 

และค่าเชา่ 
- งานพฒันารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรบั 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด

รายได ้
2.4  งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่

ภาษ ี
- งานพสัด ุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์ 

1.6 งานสวัสดิการและพฒันาชมุชน 
-    งานศนูย์เยาวชน 
-    งานการกีฬา 
-    งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
-    งานศนูย์วัฒนธรรม 

1.7 งานสังคมสงเคราะห ์
-    งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา และผู้พิการ 
-    งานส่งเสริมสุขภาพ และกองทุนสุขภาพ 
-    งานข้อมูล 

1.8  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-    งานฝึกอบรมอาชีพ 
-    งานพฒันาศักยภาพกลุ่ม 

  -    งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
 
๒.  กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒    งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงงบฐานะทางการเงิน 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-    งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) หมายเหตุ 

3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
- งานประเมินราคม 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณปูโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที ่
- งานวางผงัพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  งานอนามัยและสิง่แวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน

ประกอบการ 
  -    งานควบคุมและจัดการคุณภาพ    
        สิ่งแวดล้อม 
  -    งานชีวอนามยั 
4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

4.3  งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 

-      งานส่งเสริมและเผยแพร ่

๓.  กองช่าง 
๓.๑   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

๓.๔   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 

  -    งานควบคุมทางผังเมือง 
4. กองส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  งานอนามัยและสิง่แวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

  -    งานควบคุมและจัดการคุณภาพ    
       สิ่งแวดล้อม 
  -    งานชีวอนามยั 
4.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

4.3  งานรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
-      งานส่งเสริมและเผยแพร ่
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5.   กองการศึกษา  ศาสนา  และ 
       วัฒนธรรม  
5.1  งานสง่เสริมกิจการโรงเรียน 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
-     งานส่งเสริมการศึกษา 

5.2  งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-     งานข้อมูลพฒันาการเด็ก 
-     งานวชิาการ และสง่เสริม 
      พัฒนาการเด็ก 
-     งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

  -     งานติดตามและประเมินผล 
5.3  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-    งานศนูย์เยาวชน 
-    งานการกีฬา 
-    งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
-    งานศนูย์วัฒนธรรม 

5.4  งานสังคมสงเคราะห ์
-    งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา 
     และผู้ พิการ 
-    งานส่งเสริมสุขภาพ 
-    งานข้อมูล 

5.5  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-    งานฝึกอบรมอาชีพ 
-    งานพฒันาศักยภาพกลุ่ม 
-    งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 

 

6. กองส่งเสริมการเกษตร 
6.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
-    งานวชิาการเกษตร 
-    งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
-    งานส่งเสริมการเกษตร 

6.2  งานส่งเสริมปศุสัตว ์
-    งานข้อมูลวชิาการ 
-    งานบ าบัดน้ าเสีย 
-    งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
 

5.   กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
5.๑ งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-งานข้อมูล 
งานประสานกิจกรรม 
งานส่งเสริมการศึกษา 
๔.๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กองส่งเสริมการเกษตร 
6.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
-    งานวชิาการเกษตร 
-    งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
-    งานส่งเสริมการเกษตร 

6.2  งานส่งเสริมปศุสัตว ์
-    งานข้อมูลวชิาการ 
-    งานบ าบัดน้ าเสีย 
-    งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วน
ราชการในระยะเวลา  3  ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด  สายงานใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้   
 

    กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 - 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลัง เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 

๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ส านักงานปลัด อบต. 
        ๒.  ๒. หัวหนา้ส านักปลัด (นักบรหิารงานทั่วไป  ระดับต้น)  

๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)  
๔. นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 
5. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.) 
6. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
7. ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
8.พนักงานขับรถยนต ์
9.ภารโรง 

กองคลัง 
๑0. ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลังระดับต้น) 
๑1. นักวิชาการเงินและบัญช ี(ปก./ชก.) 
๑2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
๑3. เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง/ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑4.ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑5.ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑6.ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ
                   กองช่าง 
๑7. ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบรหิารงานช่างระดับต้น) 
18. นายชา่งโยธา  (ปง./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
19.ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
๒0.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
พนักงานจ้างทั่วไป 
๒1.พนักงานผลิตน้ าประปา 
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ส่วนราชการ กรอบ

อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลัง เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
๒2.ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
๒3.ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒4.ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
 

กองส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
25.พนักงานประจ ารถขยะ 
       

กองส่งเสริมการเกษตร 
๒6.นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 
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ว่างร้อง
ขอกรมฯ 

รวมท้ังสิ้น 37 37 37 37      

 
 

   ค าอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  : ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 (1) เงินเดือน ประกอบด้วย 
    ๑. เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง) 
    ๒. เงินประจ าต าแหน่ง (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
    3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
    4. เงินเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
     - เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
     - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
     - เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
     - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
    - เงินเพ่ิมคุณวุฒิ 
     - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
     - เงินวิทยฐานะ 
     - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

ฯลฯ 

-13- 
 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 



   

 
 12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 

                 พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและ
ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค   
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยการจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  อันจะท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบล ทุกคน            ทุก
ต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ทั้งนี้วิธีการพัฒนา  อาจใช้
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน           การประชุม
เชิงปฏิบัติการฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป  
        
13.  ประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล     
    
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน     ได้ประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลดังนี้  
 1. พนักงานส่วนต าบลทุ่งมน    ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

 2. พนักงานส่วนต าบลทุ่งมน  มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
 3. พนักงานส่วนต าบลทุ่งมน    ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน     
 4. พนักงานส่วนต าบลทุ่งมน  จะต้องยืนหยัดท านิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
    5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
    6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
    7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
    8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

         
************************************************* 

     


