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การบริหารจัดการอัตรากำาลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิง่ท่ีส ำาคัญและ
ตอ้งดำาเนินการตอ่เน่ือง เน่ืองจากการกำาหนดอัตรากำาลังคนในองคก์รหน่ึงจะมี
ความสัมพันธกั์บการกำาหนดอัตราเงินเดือน  คา่จา้ง คา่ตอบแทน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเ์ก่ียวเน่ือง
สอดคลอ้งกัน  ประกอบกับ แผนอัตรากำาลัง 3 ปี ประจำาปีงบประมาณ  2558 – 
2560  ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ จะสิน้สุดลงในวันท่ี 30 

1. หลักการและ
เหตุผล



กันยายน พ.ศ. 2560  ดังนัน้ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์               
จึงจำาเป็นตอ้ง จัดทำาแผนอัตรากำาลัง 3 ปี  ประจำาปีงบประมาณ  2561 – 2563
ให้สอดรับและสัมพันธกั์บแผนอัตรากำาลังฉบับเดิมเป็นส ำาคัญ  เพ่ือให้การบริหาร
จัดการอัตรากำาลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และตอ่เน่ืองโดยใชห้ลักการ
และวธีิการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง 3  ปี ประจำาปีงบประมาณ  2561 – 2563  
ดังน้ี

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสว่นตำาบล(ก.อบต.) เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตำาแหน่ง  กำาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำาบล
กำาหนดตำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบล วา่จะมีตำาแหน่งใดระดับใด อยูใ่นสว่นราชการ
ใด จำานวนเทา่ใด ให้คำานึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตอ้งปฏิบัติ
ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทัง้ภาระคา่ใชจ้า่ยขององค์การ
บริหารสว่นตำาบลท่ีจะตอ้งจา่ยในด้านบุคคล โดยให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์ จัดทำาแผนอัตรากำาลังของพนักงานสว่นตำาบล เพ่ือใช้ในการกำาหนด
ตำาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ 
ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสว่น
ตำาบล(ก.อบต.) กำาหนด

๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสว่นตำาบล( ก.อบต.) ได้มีมติเห็น
ชอบประกาศการกำาหนดตำาแหน่งขา้ราชการหรือพนักงานสว่นทอ้งถิ่น โดยกำาหนด
แนวทางให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลจัดทำาแผนอัตรากำาลังขององคก์ารบริหารสว่น
ตำาบล เพ่ือเป็นกรอบในการกำาหนดตำาแหน่งและการใช้ตำาแหน่งพนักงาน                 
สว่นตำาบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแก่น  พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยกำาหนดให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ แตง่ตัง้คณะ
กรรมการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง วเิคราะหอ์ำานาจหน้าท่ีและภารกิจขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบลวเิคราะหค์วามตอ้งการกำาลังคน วเิคราะหก์ารวางแผนการใช้
กำาลังคน จัดทำากรอบอัตรากำาลัง และกำาหนดหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข ในการ
กำาหนดตำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบล ตามแผนอัตรากำาลัง 3 ปี

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลา่ว องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์ จึงได้จัดทำาแผนอัตรากำาลัง 3 ปี  ส ำาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 
2563 ข้ึน
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๒.๑ วัตถุประสงค ์จากการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี ขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ อำาเภอบา้นแฮด  จังหวัดขอนแกน่ ดังน้ี

๒.๑.1 เพ่ือให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  มีโครงสร้าง
การแบง่งานและระบบงานท่ีเหมาะสม ไมซ่ำา้ซ้อน

๒.1.2 เพ่ือให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  มีการกำาหนด
ตำาแหน่ง  การจัดอัตรากำาลัง  โครงสร้างสว่นราชการให้เหมาะสมกับอำานาจหน้าท่ี
ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล ตามกฎหมายจัดตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และ
ตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจให้องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 

๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบล (ก.อบต.จังหวัด) 
สามารถตรวจสอบการกำาหนดตำาแหน่งและการใชต้ ำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบล 
พนักงานครู และพนักงานจา้งวา่ ถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่

๒..1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนินการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรขององคก์ารบริหาร    สว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  

๒.1.๕ เพ่ือให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  สามารถ
วางแผนอัตรากำาลังในการบรรจุแตง่ตัง้พนักงานสว่นตำาบล พนักงานครู และ
พนักงานจา้ง เพ่ือให้การบริหารงานขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอำานาจหน้าท่ี มีประสทิธิภาพ มีความคุม้คา่ 
สามารถลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่
จ ำาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้เป็น
อยา่งดี

๒..1.๖ เพ่ือให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ สามารถ
ควบคุมภาระคา่ใชจ้า่ยด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี
2.2.๑ ผูบ้ริหารและพนักงานสว่นตำาบล ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งมีความ

เขา้ใจชัดเจนถึงกรอบอัตรากำาลังคน ตำาแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตาม
ปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการ

2.2.2 องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ มีอัตรากำาลังท่ีเหมาะ
สม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร สร้างขวัญกำาลังใจ และเกบ็รักษาคนดีและคน
เกง่ไวใ้นหน่วยงาน

2.2.๓ การจัดทำาแผนกำาลัง ทำาให้สามารถพยากรณ์สิง่ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคต และสามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกลา่วไวล้ว่งหน้าได้

2.2.๔ การจัดทำาแผนกำาลัง ทำาให้ทราบขอ้มูลพ้ืนฐานทัง้ด้าน จุดแขง็
จุดออ่น  โอกาส และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน และใน
อนาคต สามารถวางแผนลว่งหน้าเก่ียวกับการใชท้รัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งกับ
สภาวะแวดล้อมตา่ง ๆ

2. วัตถุประสงคแ์ละ
ประโยชน์ท่ีได้รับ



2.2.๕ การจัดทำาแผนกำาลัง เป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหวา่งการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล และวางแผนให้สอดคลอ้งกับการดำาเนินงานของกรมสง่เสริมการ
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ นำาไปสูเ่ป้าหมายในภาพรวม
ได้

2.2.๖ เป็นตน้แบบท่ีดีให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ในภาคราชการใน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
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3.๑กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตรากำาลัง

3.1.1 กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอัตรากำาลัง

การกำาหนดกรอบอัตรากำาลังคนนัน้จะเป็นสว่นหน่ึงของการวางแผน
กำาลังคนในภาพรวมขององคก์ร ซ่ึงนักวชิาการในตา่งประเทศ นักวชิาการไทย และ
องคก์รตา่งๆ ได้ให้ความหมาย ดังน้ี

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการวางแผนกำาลังคน คือ 
“กระบวนการท่ีเป็นระบบในการระบุความตอ้งการทุนมนุษย ์เพ่ือมาทำางานให้
บรรลุเป้าหมายองคก์ร และดำาเนินการพัฒนากลยุทธต์า่งๆ เพ่ือให้บรรลุความ
ตอ้งการดังกลา่ว” ดังนัน้ในการกำาหนดกรอบอัตรากำาลังในความหมายน้ีอาจหมาย
ถึงกระบวนการกำาหนดจำานวนและคุณภาพของทุนมนุษยท่ี์องคก์รตอ้งการเพ่ือให้
สามารถทำางานได้ตามเป้าหมายขององคก์ร

 International Personnel Management 
Association (IPMA)ให้ความหมายของการวางแผนกำาลังคน คือ “การ
วางกลยุทธด์้านกำาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององคก์ร โดยการ
วเิคราะหส์ภาพกำาลังคนขององคก์รท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความตอ้งการ
กำาลังคนในอนาคตวา่มีสว่นตา่งของความตอ้งการอยา่งไร เพ่ือท่ีจะพัฒนาหรือ
วางแผนดำาเนินการให้องคก์รบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงคท่ี์วางไว”้ 
โดยการกำาหนดกรอบอัตรากำาลังในความหมายน้ีอาจเป็นการหาความตอ้งการ
กำาลังในอนาคตท่ีจะทำาให้องคก์รบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงคท่ี์กำาหนด
ไว ้(Mission-based manpower planning))

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคล
วา่ “เป็นกระบวนการในการกำาหนดความตอ้งการบุคลากรลว่งหน้าในแตล่ะชว่ง
เวลาวา่ องคก์ารตอ้งการบุคลากรประเภทใด จำานวนเทา่ไร และรวมถึงวธีิการใน
การได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีกำาหนดไวล้ว่งหน้าน้ีด้วย การได้มาซ่ึงบุคลากรน้ี รวมตัง้แต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองคก์าร ภายในองคก์าร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีตอ้งการ นอกจากนัน้ 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำา
แผนอัตรากำาลัง 3 ปี



ยังรวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งบุคลากร ตลอดจนการใชป้ระโยชน์จากบุคลากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแกอ่งคก์าร” 

 สำานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำาลังคนใน
เอกสารเร่ืองการวางแผนกำาลังคนเชิงกลยุทธใ์นสว่นราชการ วา่หมายถึง “การ
ดำาเนินการอยา่งเป็นระบบในการวเิคราะหแ์ละพยากรณ์เก่ียวกับอุปสงค ์และ
อุปทานด้านกำาลังคน เพ่ือนำาไปสูก่ารกำาหนดกลวธีิท่ีจะให้ได้กำาลังคนในจำานวน
และสมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตอ้งการ โดยมีแผนการใชแ้ละ
พัฒนากำาลังคนเหลา่นัน้อยา่งมีประสทิธิภาพและตอ่เน่ือง ทัง้น้ีเพ่ือธำารงรักษากำาลัง
คนท่ีเหมาะสมไวกั้บองคก์รอยา่งตอ่เน่ือง”

 กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้ให้ความหมายของ
การวางแผนกำาลังคน ในคูมื่อการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง 3 ปี วา่ การวางแผนกำาลัง
คน (Manpower Planning)) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกิจกรรม
หรืองาน ในการกำาหนดวัตถุประสงค ์นโยบาย และวธีิปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวล้ว่งหน้า
เพ่ือเป็นแนวทางส ำาหรับดำาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว ้โดยการ
ดำาเนินการอยา่งเป็นระบบในการวเิคราะห ์และวเิคราะหเ์ก่ียวกับอุปสงค ์และ
อุปทานกำาลังงาน เพ่ือนำาไปสูก่ารกำาหนดวธีิการท่ีจะให้ได้กำาลังคน
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ท่ีมีความรู้ ความสามารถอยา่งเพียงพอ หรือกลา่วโดยท่ัวไป การมีจำานวนและ
คุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาตอ้งการ  เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
จัดสรรจำานวนอัตรากำาลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีตอ้งการเขา้มาทำางานในองคก์รในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้
บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์าร หรืออีกนัยหน่ึง การวางแผนกำาลังคนคือ วธีิการท่ี
จะให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรมนุษยแ์ละรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลา่นัน้ให้อยูกั่บ
องคก์รตอ่ไป

จากคำาจำากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการ
กำาหนดกรอบอัตรากำาลังน้ันเป็นการระบุว่าองคก์รต้องการจำานวน ประเภท
และลักษณะของต้นทุนมนุษยม์ากน้อยเพียงใดท้ังในปัจจุบันและอนาคต
เพ่ือให้องคก์รสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้า
หมายท่ีกำาหนดไว้

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี 

 (1) แนวคิดเร่ือง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด

การวางกรอบอัตรากำาลังให้สอดคลอ้งกับภาระงาน โดยวาง
ประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม ่ท่ีเน้นความยืดหยุน่ แก้ไขงา่ย กระจายอำานาจการบริหารจัดการ มี
ความคลอ่งตัว และมีเจา้ภาพท่ีชัดเจน อีกทัง้ยังได้กำาหนดให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีด้วย ในการกำาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้
อัตรากำาลังแตล่ะประเภทอยา่งเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้



สอดคลอ้งกับภารกิจและลักษณะงานของ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ 
ดังน้ี

 พนักงานสว่นตำาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
ลักษณะงานท่ีเน้นการใชค้วามรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงาน
วชิาการ งานท่ีเก่ียวขอ้งกับการกำาหนดนโยบายหรือลักษณะงานท่ีมีความตอ่เน่ือง
ในการทำางานมีอำานาจหน้าท่ีในการสัง่การบังคับบัญชา ผูใ้ตบั้งคับบัญชาตามลำาดับ
ชัน้กำาหนดตำาแหน่ง แตล่ะประเภทของพนักงานสว่นตำาบลไว ้ ดังน้ี

- สายงานบริหารงานทอ้งถิ่น  ได้แก ่ปลัด  รองปลัด
- สายงานอำานวยการทอ้งถิ่น  ได้แก ่หัวหน้าสว่นราชการ

ผูอ้ ำานวยการกอง 
- สายงานวชิาการ  ได้แก ่สายงานท่ีบรรจุเร่ิมตน้ด้วย

คุณวุฒปิริญญาตรี
- สายงานท่ัวไปได้แก ่สายงานท่ีบรรจุเร่ิมตน้มีคุณวุฒติำา่

กวา่ปริญญาตรี

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจ
สนับสนุน งานท่ีมีกำาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเร่ิมตน้และสิน้สุดท่ีแน่นอนตาม
โครงการหรือภารกิจในระยะสัน้  หลักเกณฑก์ารกำาหนดพนักงานจา้งจะมี 3 
ประเภทแต ่องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์เป็นองคก์ารบริหารสว่นตำาบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอยา่ง จึงกำาหนดจา้งพนักงานจา้ง 
เพียง  ๒ ประเภท ดังน้ี

- พนักงานจา้งท่ัวไป
- พนักงานจา้งตามภารกิจ
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(2) แนวคิดเร่ืองการกำาหนดสายงานและตำาแหน่งงาน 
ในสว่นราชการ

การจัดสรรอัตรากำาลังให้มีประสทิธิภาพ สอดคลอ้งกับภาระ
งาน ตลอดจนการกำาหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท
ภารกิจขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลมากยิง่ข้ึน โดยจุดเน้นคือ กำาหนดสายงานท่ี
สอดคลอ้งกับหน้าท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พร้อมทัง้เอ้ือตอ่การบริหารทรัพยากร
บุคคล อันได้แก ่  การโอน  การยา้ย  การวางแผนเสน้ทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เป็นตน้ ทัง้น้ีองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  ไดพ้ิจารณาด้วยวา่
อัตรากำาลังท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน มีคุณสมบัติทัง้ในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอยา่งไร
เพ่ือให้สามารถบริหารกำาหนดอัตรากำาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณา
ความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒกิารศกึษา กลุม่อาชีพท่ีเหมาะ
สมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี

- สำานักปลัด  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒกิารศกึษา ท่ี
ใชใ้นการบรรจุ และแตง่ตัง้ให้พนักงานสว่นตำาบล  และพนักงานจา้ง ดำารง
ตำาแหน่งในส ำานักงานปลัด สว่นใหญจ่ะเน้นท่ีเร่ืองการวางแผน  นโยบาย อำานวย
การท่ัวไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ สว่นวุฒกิารศกึษา ท่ีใชใ้นการบรรจุแตง่แตง่
จะใชคุ้ณวุฒติามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของแตล่ะสายงาน  เพ่ือให้พนักงาน
แตล่ะตำาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เตม็ความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแตล่ะคนมี



6

- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒกิารศกึษา ท่ีใช้
ในการบรรจุ และแตง่ตัง้ให้พนักงานสว่นตำาบล และพนักงานจา้ง ดำารงตำาแหน่ง
ในกองคลัง จะเน้นท่ีเร่ืองการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเกบ็รายได้  ฯลฯ 
สว่นวุฒกิารศกึษา ท่ีใชใ้นการบรรจุแตง่แตง่จะใชคุ้ณวุฒติามมาตรฐานกำาหนด
ตำาแหน่งของแตล่ะสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแตล่ะตำาแหน่งสามารถปฏิบัตงิานได้
เตม็ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแตล่ะคนมี

- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒกิารศกึษา ท่ีใช้
ในการบรรจุ และแตง่ตัง้ให้พนักงานสว่นตำาบล และพนักงานจา้ง ดำารงตำาแหน่ง
ในกองชา่ง สว่นใหญจ่ะเน้นท่ีเร่ืองสายงานชา่ง  การกอ่สร้าง  การออกแบบ  การ
ประมาณการราคา ฯลฯ  สว่นวุฒกิารศกึษา ท่ีใชใ้นการบรรจุแตง่แตง่จะใชคุ้ณวุฒิ
ตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของแตล่ะสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแตล่ะตำาแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เตม็ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแตล่ะ
คนมี

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  
ความรู้ ทักษะ                     วุฒกิารศกึษา ท่ีใชใ้นการบรรจุ และแตง่ตัง้ให้
พนักงานสว่นตำาบล และพนักงานจา้ง ดำารงตำาแหน่งในกองการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สว่นใหญจ่ะเน้นท่ีเร่ืองการวางแผนการศกึษา  การพัฒนาการศกึษา  
ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่น  ภูมปัิญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  สว่นวุฒกิาร
ศกึษา ท่ีใชใ้นการบรรจุแตง่แตง่จะใชคุ้ณวุฒติามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของ
แตล่ะสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแตล่ะตำาแหน่งสามารถปฏิบัตงิานได้เตม็ความ
สามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแตล่ะคนมี

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงคก์ำาลังคน (Demand
Analysis)

เพ่ือกำาหนดกรอบอัตรากำาลังให้สอดคลอ้งกับภาระงานจำาเป็น
ตอ้งสร้างกระบวนการรวบรวมขอ้มูลท่ีสะทอ้นภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  
360 องศา โดยแบง่ออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มติิขอ้มูลในอดีต มิตขิอ้มูลใน
ปัจจุบัน และมิตขิอ้มูลในอนาคตดังตาราง



History ForecastToday

Å¤n�ª¦¡·�µ¦�µÁ¡¥̧�Â�nÁ�¡µ³�o°¤¼̈Ä�°�̧� Can't measure workload by just looking at history
Å¤n�ª¦¡·�µ¦�µÁ¡¥̧�Â�nÁ�¡µ³£µ¦³�µ��nµ�£µ¡Ä�°�µ�� Can't measure workload by just looking at forecast
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�́��»�́�
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• �o°¤¼̈Á�·��¦·¤µ��̧Éª́�
°�́¦µ�Îµ̈�́�̧É�o°��µ¦ FTE

• Á�·�¦�́�¦³Á�È��̧ÉÁ�̧É¥ª�́�
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�µ��µ��̈ �̈ ·��̧É�o°��µ¦�µ�
®�nª¥�µ� Drivers

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตน้สะทอ้นให้เหน็วา่การวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการอัตรากำาลังขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ไมอ่าจข้ึนอยูกั่บ
กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงอยา่งตายตัวได้ ตอ้งอาศัย
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การผสมผสานและความสอดคลอ้งสมำา่เสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ี
ยืนยันตรงกัน เชน่เดียวกันกับ American Academy of Political and 
Social Science ท่ีได้ให้ความเหน็วา่ “การจัดสรรอัตรากำาลังนัน้ควรคำานึงถึง
ปัจจัยและกระบวนการตา่งๆ มากกวา่หน่ึงตัวในการพิจารณา”

จากมิติการพิจารณาอัตรากำาลังด้านบนนัน้สามารถนำามาสร้าง “กรอบ
แนวความคิดการวเิคราะหอั์ตรากำาลัง (Effective Manpower Planning) 
Framework)” ได้ดังน้ี

FTE DRIVER

ISSUE

°��r�¦³�°��̧É�Îµ¤µÄ�o
Supply Pressure

Strategic objective

�µ¦¡·�µ¦�µ°�́¦µ�Îµ̈�́�oª¥�µ¦Ä�oÁ¡¥̧�ª·�̧�µ¦Á�̧¥ª°µ�Á�·��ªµ¤�̈ µ�Á�̈ ºÉ°��¹Ê�Å�o
�¹��ª¦¡·�µ¦�µ�nµ�ª·�̧�µ¦�̧É®̈µ�®̈µ¥Â̈³¥¹�Ã¥��́�Á¡ºÉ°Ä®o�̈ ¨¡́�r¤̧�ªµ¤�nµÁ�ºÉ°�º°¥·É��¹Ê�

Effective Manpower Planning Framework

¤»¤¤°�Å� ¼n°�µ��¤»¤¤°��́��»�́�¤»¤¤°�°�̧�

 FTE (Full Time 
Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 
Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpowerallocation must take 
many factorsinto consideration”

American Academy of Political and Social Science



เม่ือนำากรอบแนวความคิดการวเิคราะหอั์ตรากำาลัง (Effective 
Manpower Planning) Framework) มาพิจารณาอัตรากำาลังของหน่วย
งานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะทอ้นและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตรากำาลัง ในองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ท่ีมีอยูดั่งน้ี

กระจกด้านท่ี   1  Strategic objective: เพ่ือให้การดำาเนิน
การขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตัง้ไว ้
จำาเป็นตอ้งจัดสรรอัตรากำาลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำาเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาวา่งานในปัจจุบันท่ีดำาเนินการอยูนั่น้ครบถว้นและตรงตามภารกิจ
หรือไมอ่ยา่งไร หากงานท่ีทำาอยูใ่นปัจจุบันไมต่รงกับภารกิจในอนาคต กต็อ้งมีการ
วางแผนกรอบอัตรากำาลังให้ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงาน
ในปัจจุบันบางสว่นไมต่อ้งดำาเนินการแล้ว อาจทำาให้การจัดสรรกำาลังคนของบาง
สว่นราชการเปล่ียนแปลงไป ทัง้น้ีเพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเร่ืองกำาลัง
คนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตรากำาลังคนในด้านน้ี องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์ จะพิจารณาคุณวุฒกิารศกึษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุ
บุคลากรเป็นส ำาคัญ 

กระจกด้านท่ี   2   Supply pressure: เป็นการนำาประเดน็คา่
ใชจ้า่ยเจา้หน้าท่ีเขา้มาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่
อยา่งมีประสทิธิภาพสูงสุดโดยในสว่นน้ีจะคำานึงการจัดสรรประเภทของพนักงาน
สว่นตำาบล และพนักงานจา้ง โดยในหลักการแลว้การจัดประเภทลักษณะงานผิด
จะมีผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพและตน้ทุนในการทำางานขององคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลโนนสมบูรณ์  ดังนัน้ในการกำาหนดอัตรากำาลังจะตอ้งมีการพิจารณาวา่
ตำาแหน่งท่ีกำาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม ่หรือควรเปล่ียนลักษณะการ
กำาหนดตำาแหน่ง เพ่ือให้การทำางานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากข้ึน
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การวางแผนอัตรากำาลังในด้านน้ี  องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์  ได้กำาหนดอัตรากำาลังในแตล่ะสว่นราชการประกอบด้วย  หัวหน้าสว่น
ราชการ  1 อัตรา  ตำาแหน่งระดับผูอ้ ำานวยการกอง  มีหน้าท่ีบังคับบัญชาบุคลากร
ในสว่นราชการนัน้ ๆ ทุกตำาแหน่ง  ตำาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำาแหน่งแตล่ะงาน 
ซ่ึง กำาหนดเป็นสายงานวชิาการ ผูมี้คุณวุฒริะดับปริญญาตรี  ต ำาแหน่งสายงาน
ท่ัวไป  ผูมี้คุณวุฒติำา่กวา่ปริญญาตรี พนักงานจา้งตามภารกิจ  และพนักงานจา้ง
ท่ัวไป  ตามลำาดับ  การกำาหนดในลำาดับชัน้เพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผูรั้บผิดชอบสายงานนัน้ ๆ เป็นผูมี้ความรู้ประสบการณ์ ท่ีแตล่ะตำาแหน่งควรมีเป็น
ส ำาคัญ 

กระจกด้านท่ี   3   Full Time Equivalent (FTE): 
เป็นการนำาขอ้มูลเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work 
process) ในอดีตเพ่ือวเิคราะหป์ริมาณงานตอ่บุคคลจริง อยา่งไรกดี็กอ่นจะ
คำานวณ FTE ตอ้งมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอ่ไปน้ี



o พิจารณางานพนักงานสว่นตำาบลและพนักงานจ้าง ในสาย
งานว่า

 สอดคลอ้งกับสว่นราชการ /สว่นงานน้ีหรือไม่
 มีภาระงานท่ีตอ้งอาศัยสายงานดังกลา่วหรือไม่
 การมีสายงานน้ีในสว่นราชการ เอ้ือตอ่การบริหารทรัพยากร

บุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบว่า

 ลักษณะความเช่ียวชาญไมส่อดคลอ้งกับงานหลักของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบล
โนนสมบูรณ์

 ไมมี่ภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตอ้งอาศัยสายงานดังกลา่ว /
หรือทดแทนด้วย
สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ได้

 การมีสายงานน้ีในหน่วยงานมิได้ชว่ยเอ้ือตอ่การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การคิดปริมาณงานแต่ละสว่นราชการ
การนำาปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตล่ะสว่นราชการ มาเพ่ือวเิคราะหก์าร

กำาหนดอัตรา  และคำานวนระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์ ได้ใชว้ธีิคิดจากสูตรการคำานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังน้ี

จำานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติ
ราชการ 
แทนค่า 230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800
นาที

หมายเหตุ
1. 230      คือ จำานวนวัน ใน  1 ปี ใชเ้วลาปฏิบัติงาน  230  

วันโดยประมาณ
2. 6        คือ ใน 1 วัน ใชเ้วลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6

ช่ัวโมง
3. 1,380   คือ จำานวนวัน คูณด้วย จำานวน ช่ัวโมง / 1 ปี 

ทำางาน 1,380  ช่ัวโมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที ดังนัน้ 1,380 x60 จะ

ได้ 82,800 นาที
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กระจกด้านท่ี   4   Driver: เป็นการนำาผลลัพธท่ี์พึงประสงคข์อง
องคก์ารบริหารสว่นตำาบล    โนนสมบูรณ์ (ท่ียึดโยงกับตัวช้ีวัด (KPIs) และพันธ
กิจขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์) มายึดโยงกับจำานวนกรอบกำาลัง
คนท่ีตอ้งใช ้ส ำาหรับการสร้างผลลัพธท่ี์พึงประสงคใ์ห้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นท่ี
การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคลอ้งและตอบโจทยกั์บการประเมิน
ประสทิธิภาพขององคก์ารบริหาร             สว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  (การตรวจ
ประเมิน LPA) 

กระจกด้านท่ี   5     360° และ Issues: นำาประเดน็การบริหาร
คน/องคก์รมาพิจารณา               อยา่งน้อยใน 3 ประเดน็ดังน้ี

 ประเด็นเร่ืองการจัดโครงสร้างองคก์ร   เน่ืองจากการจัด
โครงสร้างสว่นราชการและการแบง่งานในแตล่ะสว่นราชการนัน้จะมีผลตอ่การ
กำาหนดกรอบอัตรากำาลังเป็นจำานวนมาก เชน่ หากกำาหนดโครงสร้างสว่นราชการ 
หรือ กำาหนดฝ่าย มากจะทำาให้เกิดตำาแหน่งงานข้ึนอีกตามมาไมว่า่จะเป็นระดับ
หัวหน้าสว่นราชการ งานในสว่นราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  
ซ่ึงองคก์ารบริหารสว่นตำาบล               โนนสมบูรณ์ พิจารณาทบทวนวา่การ
กำาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแตล่ะสว่นราชการนัน้มีความเหมาะสมแลว้ โดย
ปัจจุบัน มี 4 สว่นราชการ ได้แก ่ส ำานักงานปลัด กองคลัง กองชา่ง และกองการ
ศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประเด็นเร่ืองการเกษียณอายุราชการ     เน่ืองจากองคก์าร
บริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์เป็นองคก์รท่ีมีขา้ราชการสูงอายุจ ำานวนหน่ึง ดังนัน้
จึงตอ้งมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเร่ืองกรอบอัตรากำาลังท่ีจะรองรับการ
เกษียณอายุของขา้ราชการ ทัง้น้ีไมว่า่จะเป็นการถา่ยทอดองคค์วามรู้ การปรับ
ตำาแหน่งอัตรากำาลังท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตำาแหน่งท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้
สามารถมีบุคลากรปฏิบัตงิานตอ่เน่ือง และสามารถคาดการณ์ วางแผนกำาหนดเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ในอนาคตขา้งหน้าเก่ียวกับกำาลังคนได้

 มุมมองของผู้มีสว่นเก่ียวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  
โดยเป็นขอ้มูลท่ีได้มาจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หรือ หัวหน้า
สว่นราชการซ่ึงประกอบด้วยไปด้วย  นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ 
รองนายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  ปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล
โนนสมบูรณ์ และหัวหน้าสว่นราชการ ทัง้ 4 สว่นราชการ การสอบถาม หรือการ
สัมภาษณ์ ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าสว่นราชการขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติ
งาน เพ่ือปรับปรุงและกำาหนดทิศทางให้สอดคลอ้งในทิศทางเดียวกัน ระหวา่งผู้
บริหารและผูป้ฏิบัติงาน

กระจกด้านท่ี   6   Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสว่นอัตรา
กำาลังกับองคก์ารบริหาร               สว่นตำาบลขนาดเดียวกัน  และเทศบาลตำาบลท่ี
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกัน  ซ่ึงได้แก ่ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลขามป้อม และเทศบาล
ตำาบลพระบุ  ซ่ึงองคก์ารบริหารสว่นตำาบลทัง้สองแหง่  เป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่นเขต
พ้ืนท่ีติดตอ่กัน จำานวนหมูบ่า้นประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากำาลังขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล
โนนสมบูรณ์ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองแซง  และ เทศบาลตำาบลวังสวรรค ์ 
ซ่ึงเป็นองคก์ารบริหารสว่นตำาบลท่ีมี ประชากร   ขนาดใกลเ้คียงกัน  บริบท  
ลักษณะภูมิประเทศใกลเ้คียงกัน และเขตพ้ืนท่ีติดตอ่กัน  จะพบวา่ การกำาหนด
อัตรากำาลังขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลทัง้สองแหง่ มีอัตรากำาลังไมแ่ตกตา่งกัน
เทา่ไรนัก ดังนัน้ในเร่ืองของการกำาหนดตำาแหน่งเม่ือเปรียบเทียบกับทัง้สอง หน่วย
งานแลว้  การจัดทำาแผนอัตรากำาลัง 3 ปี ประจำาปีงบประมาณ  2561 – 2563 
ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  จึงยังไมมี่ความจำาเป็นตอ้งปรับเกล่ีย
ตำาแหน่ง  ลดตำาแหน่ง  หรือเพิ่มตำาแหน่งแตอ่ยา่งใด  และจำานวน ปริมาณคนท่ีมี
อยูข่ณะปัจจุบัน  สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพได้ สว่นตำาแหน่งท่ี
ยังวา่งไมมี่คนครอง องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ไดข้อใชบั้ญชีจากการ
สอบของกรมสง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถิ่น  และคาดการณ์วา่ ในปีงบประมาณ
2561 – 2563  ตามกรอบอัตรากำาลัง 3 ปี จะได้พนักงานสว่นตำาบลจากการ



สอบ และทำาให้พนักงานสว่นตำาบล เพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน  

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทำาแผนอัตรากำาลัง 3 ปี ประจำา
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  ได แตง่ตัง้คณะทำางานแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำา
แผนอัตรากำาลัง ๓ ป                 ประจำาปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซ่ึงประกอบ
ด้วย นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบล เป็นประธาน    ปลัดองคก์ารบริหารสว่น
ตำาบล  หัวหน้าสว่นราชการเป็นคณะทำางาน  มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ 
จัดทำาแผนอัตรากำาลัง ๓ ป  โดยมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองตา่งๆดังตอ่ไป  
น้ี
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3.2.1 วเิคราะหภ์ารกิจ  อำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ตามกฎหมายจัดตัง้องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น  และตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจ
ให้ แกแต่งตั้งคณะทำงาน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน
ให้ สอดคล องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งคณะทำงาน แต่งตั้งคณะทำงาน แหง่ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล นโยบาย                 ผู้ บริหารและ แต่งตั้งคณะทำงาน สภาพ
ปัญหาขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์

3.2.2 กำาหนดโครงสร้างการแบง่สว่นราชการภายในและการจัด
ระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ ตามอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ สามารถแต่งตั้งคณะทำงาน
แกแต่งตั้งคณะทำงานปัญหาขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล ไดแต่งตั้งคณะทำงานอยา่งมีประสทิธิภาพและตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน

3.2.3 กำาหนดตำาแหน่งในสายงานตา่งๆจำานวนตำาแหน ง และ
ระดับตำาแหน ง  ให้ เหมาะสม กับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และแต่งตั้งคณะทำงาน
คุณภาพของงาน รวมทัง้สร้างความก้าวหน้าใน สายอาชีพของกลุม่งานตา่งๆ

3.2.๔ กำาหนดความตอ้งการพนักงานจา้งในองคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลโนนสมบูรณ์ โดยให้หัวหน้าสว่นราชการเขา้มามีสว่นร่วม เพ่ือกำาหนดความ
จำาเป็นและความตอ้งการในการใชพ้นักงานจา้งให้ ตรงกับภารกิจและ อำานาจแต่งตั้งคณะทำงาน
หน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบัติอยา่งแท้ จริง และตอ้งคำานึงถึงโครงสร้างสว่นราชการ และแต่งตั้งคณะทำงาน
จำานวน             ข าราชการในองคก์ารบริหารสว่นตำาบล ประกอบการกำาหนดแต่งตั้งคณะทำงาน
ประเภทตำาแหน่งพนักงานจา้ง

3.2.๕กำาหนดประเภทตำาแหน่งพนักงานจา้งจำานวนตำาแหน่ง
ให้ เหมาะสมกับภารกิจ อำานาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพแต่งตั้งคณะทำงาน
ของงานให้ เหมาะสมกับโครงสร้างส่ วนราชการขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลแต่งตั้งคณะทำงาน 
โนนสมบูรณ์



3.2.๖จัดทำากรอบอัตรากำาลัง ๓  ป   โดยภาระคา่ใชจ้า่ยด้านการ  
บริหารงานบุคคลต องแต่งตั้งคณะทำงาน  ไม เกิน  ร อยละส่ีสิบแต่งตั้งคณะทำงาน ของงบประมาณรายจ าย

3.2.๗ให พนักงานสว่นตำาบล ลูกจ างประจำาและพนักงานแต่งตั้งคณะทำงาน แต่งตั้งคณะทำงาน
จ างทุกคน ได รับการแต่งตั้งคณะทำงาน แต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาความรู  ความสามารถอย างน อยป ละ ๑ แต่งตั้งคณะทำงาน  แต่งตั้งคณะทำงาน   
คร้ัง

3.3 ความสำาคัญของการกำาหนดกรอบอัตรากำาลังคน

การวางแผนกำาลังคนและการกำาหนดกรอบอัตรากำาลังคนมีความ
สำาคัญ เป็นประโยชน์ตอ่องคก์ารบริหารสว่นตำาบลและสง่ผลกระทบตอ่ความส ำาเร็จ
หรือความลม้เหลวขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล การกำาหนดอัตรากำาลังคนอยา่ง
เป็นระบบและตอ่เน่ืองจะชว่ยทำาให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ 
สามารถปรับตัวให้เขา้กับสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วได้อยา่ง
ทันทว่งทีทำาให้การจัดหา การใชแ้ละการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ดังนัน้การกำาหนดกรอบอัตรากำาลังคนจึงมีความส ำาคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังน้ี

3.3.1 ทำาให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ สามารถ
พยากรณ์สิง่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำาให้องคก์ารบริหาร  สว่นตำาบลโนนสมบูรณ์
สามารถวางแผนกำาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกลา่วไวล้ว่งหน้า 
(Early Warning)) ซ่ึงจะชว่ยทำาให้ปัญหาท่ีองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์ จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้
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3.3.2 ทำาให้ทราบขอ้มูลพ้ืนฐานทัง้ด้านอุปสงคแ์ละอุปทานของ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันและในอนาคต องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์  จึงสามารถวางแผนลว่งหน้าเก่ียวกับการใชท้รัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้ง
กับสภาวะแวดลอ้มตา่งๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป

3.3.3 การกำาหนดกรอบอัตรากำาลังคนจะเป็นกิจกรรมเช่ือม
โยงระหวา่งการจัดการทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธข์ององคก์าร
บริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ให้สอดคลอ้งกันทำาให้การดำาเนินการขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพนำาไปสูเ่ป้าหมายท่ี
ตอ้งการ

3.3.4 ชว่ยลดปัญหาด้านตา่งๆ เก่ียวกับการบริหารกำาลังคน 
เชน่ ปัญหาโครงสร้างอายุกำาลังคน ปัญหาคนไมพ่อกับงานตามภารกิจใหม ่เป็นตน้
ซ่ึงปัญหาบางอยา่งแมว้า่จะไมอ่าจแก้ไขให้หมดสิน้ไปได้ด้วยการวางแผนกำาลังคน
แตก่ารท่ีหน่วยงานได้มีการวางแผนกำาลังคนไวล้ว่งหน้ากจ็ะชว่ยลดความรุนแรง
ของปัญหานัน้ลงได้



3.3.5 ชว่ยให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ สามารถ
ท่ีจะจัดจำานวน ประเภท และระดับทักษะของกำาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะ
เวลาท่ีเหมาะสม ทำาให้กำาลังคนสามารถปฏิบัตงิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลให้
ทัง้กำาลังคนและองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงคท่ี์
กำาหนดไวอั้นจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์ โดยรวม

3.3.6 การกำาหนดกรอบอัตรากำาลังคนจะทำาให้การลงทุนใน
ทรัพยากรบุคคลขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุด
และไมเ่กิดความสูญเปลา่อันเน่ืองมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานไมต่รงกับความตอ้งการ

3.3.7 ชว่ยทำาให้เกิดการจา้งงานท่ีเทา่เทียมกันอยา่งมี
ประสทิธิภาพ (Equal Employment Opportunity : EEO) เน่ืองจาก
การกำาหนดกรอบอัตรากำาลังจะนำาไปสูก่ารวางแผนกำาลังคนท่ีมีประสทิธิภาพ อันจะ
สง่ผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส ำาเร็จ โดยเร่ิมตัง้แตกิ่จกรรมการ
สรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตง่ตัง้ การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสบืทอดตำาแหน่ง 
การจา่ยคา่ตอบแทน เป็นตน้

3.4 กระบวนการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง ๓ปี ประจำาปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

3.4.๑ แตง่ตัง้คณะทำางานจัดทำาแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี
3.4.๒ ประชุมคณะทำางานจัดทำาแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี

3.4.2.1 ทบทวนวสัิยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
ขององคก์ารบริหาร           สว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์

3.4.2.๒ ทบทวนขอ้มูลพ้ืนฐานองคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลโนนสมบูรณ์เชน่ กฎระเบียบ การแบง่สว่น
ราชการภายใน และกรอบอัตรากำาลังในแตล่ะ
หน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นตน้

3.4.2.๓ วเิคราะหอั์ตรากำาลังในปัจจุบัน (Supply 
Analysis)

3.4.๓ เพ่ือจัดทำาร่างแผนอัตรากำาลัง ๓ ปีขององคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลโนนสมบูรณ์ และสง่คณะทำางานเพ่ือปรับแตง่ร่างแผนอัตรากำาลัง

3.4.๔ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ขอความเหน็ชอบร่าง
แผนอัตรากำาลัง ๓ ปี ตอ่คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ 
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3.4.๕ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ประกาศใชแ้ผนอัตรา
กำาลัง 3 ปี  ประจำางบประมาณ 2561 – 2563  

3.4.๖ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์จัดสง่แผนอัตรากำาลัง
ท่ีประกาศใชแ้ลว้ ให้ อำาเภอ และจังหวัด และสว่นราชการในสังกัด

  จากการส ำารวจและวเิคราะห สภาพป ญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารสภาพปญหาภายในเขตพื้นที่องค์การ ญหาภายในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์                  พบปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี ประจำาปี 2561 – 2564                 
แบ งออกเป นด านต างๆ เพ่ือสะดวกในการดำาเนินการแก ไขให ตรง กับ แต่งตั้งคณะทำงาน  แต่งตั้งคณะทำงาน แต่งตั้งคณะทำงานนดานตางๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับ
ความต องการประชาชนอย างแท จริง เชน่แต่งตั้งคณะทำงาน  แต่งตั้งคณะทำงาน

ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนท่ีเป้า
หมาย 

/กลุ่มเป้า
หมาย

แนวโน้มในอนาคต /
แนวทางแก้ไข

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
(1) ปัญหาการ

คมนาคม
ระหวา่ง
พ้ืนท่ีทำาการ
เกษตร

- ถนนลำาเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
ลำาบากในการเดินทางเพ่ือ
นำาผลผลิตทางการเกษตร
ออกสูต่ลาด

- ไมมี่ระบบระบายนำา้ท่ีมี
ประสทิธิภาพ มีนำา้ทว่มขัง
ในเขตตำาบล 

-ประชาชนบางกลุม่ขาด
จิตส ำานึกท่ีดีตอ่การชว่ย
บำารุงดูแลทางสาธารณะ

- เสน้ทางลูกรังเกิดการชำารุด
ในหน้าฝนทำาให้การสัญจร
ไปมาลำาบาก

ทุกหมูบ่า้น - กอ่สร้างหรือปรับปรุง
เสน้ทางการคมนาคม
ให้สะดวก ปลอดภัย
ครอบคุลมทุกพ้ืนท่ี

- การพัฒนาระบบขนสง่
การลำาเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร ชว่ยให้
ผลผลติออกสูต่ลาดได้
อยา่งสะดวก รวดเร็ว
และทันตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค

(2) ปัญหาระบบ
ไฟฟ้าไม่
เพียงพอ
และท่ัวถึง

- มีการขยายเขตพ้ืนท่ี
หมูบ่า้น เพ่ือตัง้ครัวเรือน
ใหม ่ทำาให้ไมมี่ไฟฟ้าใช้

- ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่
เพียงพอ

หมูบ่า้นท่ี
ไฟฟ้ายังไม่
ครอบคลุม

- ประสานและสนับสนุน
การขยายเขตการให้
บริการไฟฟ้าให้
ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน

- การติดตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะสามารถลด
ปัญหาความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยส์นิ

4. สภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและความ
ต้องการของประชาชน



ลงได้ ซ่ึงนับวันจะมี
ความรุนแรงข้ึน 

- ระบบพลังงานทดแทน
มีบทบาทสำาคัญใน
อนาคต โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย์
จะสามารถแก้ปัญหา
พ้ืนท่ีห่างไกลได้
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนท่ีเป้า
หมาย 

/กลุ่มเป้า
หมาย

แนวโน้มในอนาคต/
แนวทางแก้ไข

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน
(1) ปัญหา

ผลผลิต
ทางการ
เกษตร
ราคา
ตกตำา่

-  ผลผลติทางการเกษตร
ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
ราคาตำา่ประชาชนไม่
สามารถขายผลผลิตได้
ในราคาท่ีตอ้งการ

-  ไมมี่การปรับปรุงพ้ืนท่ี
ทำากินอยา่งถูกวธีิ

ทุกหมูบ่า้น - สง่เสริมและพัฒนาระบบการ
ผลติและการตลาด โดยเน้น
ให้ประชาชนรวมกลุม่อาชีพให้
เขม้แขง็ สร้างอำานาจตอ่รอง
ในกลไกทางการตลาด พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ตำาบล

- ปรับปรุงพ้ืนท่ีทำากินให้
เหมาะสมกับการปลูกพืช 
หรือเลือกปลูกพืชให้เหมาะ
สมกับสภาพพ้ืนท่ี

(2)

ปัญหา
การวา่ง
งาน

-  อัตราการวา่งงานของ
ประชาชนอยูใ่นระดับสูง
โดยเฉพาะหลังฤดูกาล
เกบ็เก่ียว การฝึกอบรม
ด้านวชิาชีพแกป่ระชาชน
โดยท่ัวไปยังไมส่ามารถ
ทำาให้ประชาชนนำามา
ประกอบอาชีพในทอ้ง
ถ่ินเทา่ท่ีควร 

-  การฝึกอบรมวชิาชีพ
หลังฤดูเกบ็เก่ียวไม่
สามารถดำาเนินการได้

ทุกหมูบ่า้น - ผูป้ระกอบการหรือผูว้า่จา้ง
ในตำาบลมีจำานวนน้อย เม่ือ
เทียบกับแรงงานท่ีวา่งงาน
หลังฤดูกาลเกบ็เก่ียว

- สร้างอาชีพเสริมให้มีงานทำา
ตลอดปี จนมีรายได้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในระดับหน่ึง
และพัฒนาข้ึนตามลำาดับ

-  โครงการสง่เสริมตา่งๆ จะ
ประสบความส ำาเร็จข้ึนอยูกั่บ
ความร่วมมือ ร่วมใจและ
ทัศนคติของประชาชนใน



อยา่งท่ัวถึงเน่ืองจาก
ขาดแคลนผูส้อนท่ีมี
คุณภาพในแตล่ะสาขา
วชิา ประกอบกับวัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรมไม่
เพียงพอและไมทั่นสมัย
กับความเจริญก้าวหน้า
ของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
ทำาให้การฝึกปฏิบัติและ
แรงงานไมมี่
ประสทิธิภาพ

ตำาบล

(3) ปัญหา
พอ่คา้
คนกลาง

-  เกษตรกรมักจะถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากพอ่คา้
คนกลางท่ีรับซ้ือผลิตผล
ทางการเกษตร 
เน่ืองจากเกษตรกรไมมี่
อำานาจตอ่รอง

ทุกหมูบ่า้น - สง่เสริมและสนับสนุนกลุม่
อาชีพท่ีดำาเนินการโดยตอ่
เน่ือง ให้พัฒนาเป็นองคก์ร
ท่ีเขม้แขง็อยา่งย่ังยืน สร้าง
อำานาจตอ่รองในกลไก
ทางการตลาด
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนท่ีเป้า
หมาย 

/กลุ่มเป้า
หมาย

แนวโน้มในอนาคต/
แนวทางแก้ไข

(4)   ปัญหา
ด้านการสง่
เสริมอาชีพ
และ
ประกอบ
อาชีพ

-  ประชาชนขาดความรู้ 
ความชำานาญ และ
ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพท่ีหลาก
หลาย

-  ไมมี่แหลง่รับซ้ือผลผลิต 
(ผลิตภัณฑ)์ ท่ีชุมชนผลิต 
ทำาให้เป็นบ่ันทอนการ
เลือกประกอบอาชีพใหม่
ของประชาชน

ทุก
หมูบ่า้น

- จัดฝึกอบรมสัมมนาให้
ความรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์ด้าน
อาชีพแกป่ระชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนมี
โอกาสเลือกประกอบ
อาชีพตามศักยภาพ
แตล่ะคน

3.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ปัญหาป่าไม้ - ในแตล่ะปีพ้ืนท่ีป่าถูก ทุก - ปรับปรุงแหลง่นำา้ให้มี



ทำาลายลงทุกปี ทำาให้เกิดการ
สูญเสียดุลยธรรมชาติกระทบ
หลายด้านทัง้ดินฟ้าอากาศ
ฝน

- กิจกรรมเพิ่มพ้ืนท่ีป่าชุมชน
เพ่ือทดแทนป่าไมถู้ก
ทำาลาย

- มีงบประมาณน้อย

หมูบ่า้น คุณภาพสามารถใช้
ประโยชน์ได้ดี

- จัดทำาแนวเขตพ้ืนท่ีป่า
ไมป้้องกันการบุกรุก
ทำาลายเพิ่มข้ึน

- จัดกิจกรรมสร้าง
จิตส ำานึกให้ประชาชน
ทุกหมูบ่า้นตระหนัก
ในเร่ืองการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

- สง่เสริมการเพิม่พ้ืนท่ี
ป่าชุมชนโดยการปลูก
ป่าทดแทนพ้ืนท่ีป่าท่ี
ถูกทำาลาย

(2) ปัญหาดิน
เสื่อม
คุณภาพ

- มีการใชส้ารเคมีจำานวน
มาก ทำาให้ดินเกิดการปน
เป้ือนสารพิษ

- มีการใชปุ๋้ยเคมีตอ่เน่ือง
เป็นเวลานาน ไมมี่การปรับ
และบำารุงดินอยา่งถูกวธีิ

- ประชาชนชอบเผาทำาลาย
หน้าดิน ขาดความรู้และ
ความเขา้ใจในการปรับปรุง
บำารุงดิน

ทุก
หมูบ่า้น

- สง่เสริม สนับสนุน
และจัดอบรมการทำา
เกษตรอินทรีย-์
ชีวภาพ เพ่ือลดการใช้
สารเคมี
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนท่ีเป้า
หมาย 

/กลุ่มเป้า
หมาย

แนวโน้มในอนาคต/
แนวทางแก้ไข

4. ปัญหาด้านแหล่งนำ้ า
(1) ปัญหานำา้ - ระบบประปาหมูบ่า้นขาด ทุกหมูบ่า้น - พัฒนาระบบกิจการ



เพ่ืออุปโภค 
บริโภค

ประสทิธิภาพ ทำาให้ผลิตนำา้
ประปาไมมี่คุณภาพ 
เน่ืองจากขาดแหลง่นำา้ท่ี
เหมาะสม

- ระบบประปาหมูบ่า้นชำารุด
เสียหายบอ่ย

ประปาหมูบ่า้น ให้
สามารถบริการนำา้เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค
ให้มีคุณภาพท่ีดีและ
เพียงพอ

- ปรับปรุงแหลง่นำา้ให้
สามารถกักเกบ็นำา้ไวใ้ช้
ผลิตนำา้ประปาอยา่ง
เพียงพอ

(2)   ปัญหา
ขาดแหลง่
นำา้เพ่ือ
การเกษตร

- แหลง่นำา้ต้ืนเขิน คุณภาพ
นำา้ไมส่ามารถใชป้ระโยชน์
ไดต้ลอดปี

-แหลง่นำา้เพ่ือการเกษตรไม่
สามารถรองรับนำา้ใชไ้ด้
ตามความตอ้งการ โดย
เฉพาะชว่งหน้าแลง้

- ไมมี่ระบบชลประทานท่ีดีมี
ประสทิธิภาพ ทำาให้ไม่
สามารถนำานำา้ท่ีมีปริมาณ
มากในฤดูฝนมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์แกพ้ื่นท่ี
เกษตรกรรมอยา่งท่ัวถึง

ทุกหมูบ่า้น - การขยายตัวของพ้ืนท่ี
ทำาการเกษตร ทำาให้
เกษตรตอ้งการนำา้เพ่ือ
การเกษตรมากยิง่ข้ึน 
บางครัง้เกิดกรณีพิพาท
ในการแยง่นำา้ทำาการ
เกษตร

- ปรับปรุงแหลง่นำา้เพ่ือ
การเกษตรให้สามารถ
กักเกบ็นำา้ไวใ้ชไ้ด้ตลอด
ปี เชน่ การสร้างฝายนำา้
ลน้

- ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ท่ีมีศักยภาพ พัฒนา
ระบบชลประทานท่ีดี
และปรับปรุงแหลง่นำา้
ขนาดใหญใ่นพ้ืนท่ีใช้
ประโยชน์ได้อยา่งเตม็ท่ี

5. ปัญหาด้านสังคม
(1) ปัญหายา

เสพติด
-  ยาเสพติด โดยเฉพาะ 

“ยาบา้” กำาลังระบาดใน
หมูบ่า้นโดยเฉพาะกลุม่
เยาวชนและนักเรียน

ทุกหมูบ่า้น - การระบาดของยาเสพติด
ในตำาบล
มีแนวโน้มลดลงเน่ืองจาก
มีการกวดขันและจับกุมผู้
คา้ยาเสพติด
ในตำาบลใกลเ้คียงซ่ึงเป็น
แหลง่ท่ี
มาของการระบาดในตำาบล

- จัดกิจกรรมเก่ียวกับยา
เสพติดอยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ือสง่เสริมความรัก
สามัคคีในชุมชนและตอ่
ตา้นยาเสพติด ฟ้ืนฟู



บำาบัดผูต้ิดยาเสพติด 
โดยเฉพาะในกลุม่เดก็
และเยาวชน
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนท่ีเป้า
หมาย 

/กลุ่มเป้า
หมาย

แนวโน้มในอนาคต/
แนวทางแก้ไข

(2)   ปัญหา
การขัดแยง้
ในชุมชน

- ประชาชนไมรั่บผิดชอบตอ่
ตนเองในสว่นของสังคม
สว่นรวม ไมเ่คารพตอ่กฎ
ระเบียบท่ีชุมชนร่วมกันจัด
ตัง้ข้ึน

ทุกหมูบ่า้น - สภาวะทางเศรษฐกิจ
บีบรัดให้คนมุง่เอาตัว
รอดและเหน็แกตั่ว 

- สง่เสริมและสนับสนุน
ให้มีโครงการสร้าง
จิตส ำานึกตอ่ตำาบลและ
สว่นรวม

(3)   ปัญหา
ความเขม้
แขง็ของ
ชุมชนและ
ความสงบ
เรียบร้อย

-  การจัดตัง้กลุม่เพ่ือสร้าง
ความเขม้แขง็ภายในชุมชน
ไมม่ั่นคงย่ังยืน

-  ประชาชนยังขาดการอบรม
ด้านการวางแผนป้องกัน
ภัย และรักษาความสงบ

-  ขาดงบประมาณและ
อุปกรณ์ในการป้องกันภัย

ทุกหมูบ่า้น - เพิม่บทบาทของ
ประชาชนให้มีสว่นร่วม
ในการบริหารจัดการ
ของทอ้งถิ่น พัฒนาเป็น
ชุมชนเขม้แขง็อยา่ง
ย่ังยืน

(4)   ปัญหา
เก่ียวกับการ
สงเคราะหผู์้
สูงอายุ ผู้
ด้อยโอกาส 
คนพิการ
และผูต้ิดเช้ือ
(เอดส)์

-  ผูสู้งอายุ ผูด้้อยโอกาส คน
พิการและผูต้ิดเช้ือ (เอดส)์ 
จำานวนหน่ึงยังขาดการ
สงเคราะห ์ขาดการดูแล
เอาใจใส ่ถูกทอดท้ิง

ทุกหมูบ่า้น - ระบบครอบครัวมีแนว
โน้มเป็นครอบครัวเด่ียว
มากข้ึน ทำาให้ผูสู้งอายุ ผู้
ด้อยโอกาส คนพิการ
และผูต้ิดเช้ือ (เอดส)์ ไม่
ได้รับการเอาใจใสเ่ทา่ท่ี
ควร

- สง่เสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านการ
สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะหข์องผู้
สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส 
คนพิการและผูต้ิดเช้ือ
(เอดส)์

(5)   ปัญหา
เยาวชน

- เยาวชนขาดจิตส ำานึกใน
การอยูร่่วมกันอยา่งสงบสุข

ทุกหมูบ่า้น - ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและระบบ



งานเทศกาล งานบุญ
ประเพณีตา่งๆ มักมีเร่ือง
ทะเลาะเบาะแวง้ ยกพวก
ชกตอ่ยกันเป็นประจำา

- การทอ้งกอ่นวัยอันควร
ของเยาวชนหญิง

อินเตอร์เน็ต ทำาให้วัย
รุ่นมีพฤติกรรมเลียน
แบบท่ีผิดๆ 

- สง่เสริมให้มีการรวม
กลุม่สร้างความสามัคคี
ของเยาวชนในตำาบล

- อบรมให้ความรู้เร่ือง
เพศศกึษาและการ
วางแผนครอบครัว
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนท่ีเป้า

หมาย 
/กลุ่มเป้า

หมาย

แนวโน้มในอนาคต/
แนวทางแก้ไข

6. ปัญหาด้านสาธารณสุข
(1) ปัญหาการ

เจบ็ป่วยของ
ประชาชนสูง

-กระบวนการมีสว่นร่วม
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ
กับประชาชนเพ่ือทำาการ
ควบคุมป้องกันโรคติดตอ่
ให้อยูป่ริมาณท่ีตอ้งการยัง
ไมเ่กิดประสทิธิภาพเทา่ท่ี
ควร

- หน่วยงานภาครัฐ และ
องคก์รชุมชน ยังไมมี่การ
จัดระบบการปฏิบัติงานร่วม
กันอยา่งเป็นรูปธรรมและ
จริงจัง และตอ่เน่ือง

ทุกหมูบ่า้น - ทำาการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ่
ในพ้ืนท่ีอยา่งจริงจัง
และตอ่เน่ือง

- สนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขชุมชนให้
มีสว่นร่วมประสาน
ความร่วมมือดำาเนิน
การควบคุมโรค
ติดตอ่

(2)   ปัญหา
อันตรายท่ี
เกิดจากการ
ใชส้ารเคมี

-  ประชาชนสว่นใหญใ่ชส้าร
เคมีในการประกอบอาชีพ 
ทำาให้เสี่ยงตอ่อันตรายของ
สารพิษจากสารเคมี

-  ประชาชนไมเ่หน็ความ
สำาคัญท่ีจะป้องกันอันตราย
ท่ีจะได้รับจากการใชส้าร
เคมี

ทุกหมูบ่า้น - จัดอบรมสัมมนาให้
ความรู้เร่ืองการใช้
สารเคมี

- สง่เสริมการทำา
เกษตรอินทรีย ์ลด
การใชส้ารเคมี

(3) ปัญหาขยะ - ถังรองรับขยะมีไมเ่พียงพอ ทุกหมูบ่า้น - จัดอบรมสัมมนาให้



ตอ่ความตอ้งการของครัว
เรือน

- ไมมี่การแยกถังขยะเปียก 
ถังขยะแห้งหรือเศษแก้ว

- ประชาชนขาดความรู้ ความ
เขา้ใจเร่ืองการจัดการ
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

ความรู้เร่ือง
สุขลักษณะท่ีดีของ
ชุมชนและจัดการ
ชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ

7.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1) ปัญหา

วัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นถูก
ลืม

- คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่นยังไมมี่
ประสทิธิภาพ ประเพณี
ดัง้เดิมของทอ้งถิ่นมักถูก
ลืมเลือน ความสมัยใหม่
เร่ิมเขา้มาแทนท่ี

- ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ไมมี่
องคก์รท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงอยา่งจริงจัง

ทุกหมูบ่า้น - สง่เสริมการจัดให้มี
ศูนยอ์นุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูศลิปะ 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
จัดให้ทำาการส ำารวจ
และรวบรวมขอ้มูล
ด้านศลิปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาทอ้ง
ถ่ิน และสง่เสริมให้
ดำารงอยูคู่ท่อ้งถิ่น
สบืไป

ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนท่ีเป้า
หมาย 

/กลุ่มเป้า
หมาย

แนวโน้มในอนาคต/
แนวทางแก้ไข

8. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
(1)รายได้ของ 

อบต. ไม่
เพียงพอ

- รายได้ท่ี อบต.จัดเกบ็เอง 
และรายได้จากสว่นราชการ
อ่ืนจัดสรรให้ ไมเ่พียงตอ่
การพัฒนาทอ้งถิ่นตอ้ง
อาศัยงบประมาณจากสว่น
กลางเป็นหลัก

อบต.โนน
สมบูรณ์

- พัฒนาการจัดเกบ็รายได้
ของ อบต. ให้มีคุณภาพ

(2)สมาชิก 
อบต. ไม่
เขา้ใจ
บทบาท 
หน้าท่ีของ
ตน

- สมาชิก อบต.บางคนไม่
เขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง ขาดความรู้ความ
เขา้ใจด้านการบริหาร
กิจการของ อบต.

สมาชิกสภา
อบต.โนน
สมบูรณ์

- การพัฒนาความรู้ด้าน
การเมืองการปกครองแก่
สมาชิก อบต.             จะ
ทำาให้สมาชิกเขา้ใจใน
บทบาทและหน้าท่ีของตน
มากข้ึน

(3) ปัญหาด้าน
ศักยภาพ
บุคลากรใน

- บุคลากรผูป้ฏิบัติงานยัง
ขาดทักษะและไมมี่
ประสบการณ์เพียงพอ  

พนักงาน
สว่นตำาบล
พนักงาน

- การบริการท่ีดีขององคก์ร
เป็นท่ีพึงปรารถนาของ
ผูรั้บบริการ ดังนัน้



หน่วยงาน ทำาให้การบริหารงานขาด
ประสทิธิภาพ

จา้งและ
ลูกจา้ง

บุคลากรผูป้ฏิบัติงานตอ้ง
มีจิตส ำานึกในการปฏิบัติ
งาน การให้บริการท่ีดี

- ฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การทำางาน

(4) กิจกรรม
ภาครัฐไมไ่ด้
รับความ
ร่วมมือ

- ประชาชนสว่นใหญ ่ไม่
เขา้ใจบทบาทอำานาจหน้าท่ี
ของภาครัฐแตล่ะหน่วยงาน

- การประชาสัมพันธ ์เก่ียว
กับการให้บริการของภาค
รัฐยังไมท่ั่วถึง

- ประชาชนขาดจิตส ำานึกท่ี
เขา้มามีสว่นร่วมในบริหาร
จัดการและพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ทำาให้การ
พัฒนาไมค่รอบคลุมเป้า
หมายท่ีแทจ้ริง

ทุกหมูบ่า้น - รณรงคป์ระชาสัมพันธส์ร้าง
ความเขา้ใจอันดีเก่ียวกับ   
บทบาทอำานาจหน้าท่ีของ   
ภาครัฐแกป่ระชาชน

- จัดให้มีสถานท่ีศูนยแ์หลง่
ขอ้มูลขา่วสารประจำา
หมูบ่า้นทุกแหง่ รวมทัง้
จัดระบบกระจายขอ้มูล
ขา่วสารด้านการเมือง การ
บริหารบา้นเมืองทุกระดับ

- จัดกิจกรรมสง่เสริมการมี
สว่นร่วมระหวา่งทุก
องคก์ารในตำาบลเพ่ือ
สร้างความรัก ความ
สามัคคี

(5) ปัญหาขาด
ความเขา้ใจ
ในการใช้
สทิธิในการ
เลือกตัง้

- ขาดจิตส ำานึกท่ีจะไปใชส้ทิธิ
เลือกตัง้ หรือไปทำางานตา่ง
ถ่ินไมม่าทำาการเลือกตัง้
ตามสทิธิหน้าท่ี

-ขาดความรู้ระบบการเลือก
ตัง้ การซ้ือสทิธิขายเสียงยัง
มีอยู่

-

ทุกหมูบ่า้น - รณรงคแ์ละสง่เสริม
ความรู้ ความเขา้ใจใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ให้ประชาชนเกิด
จิตส ำานึก ตระหนักถึง
หน้าท่ีพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
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  การจัดทำาแผนอัตรากำาลังและการพัฒนาทอ้งถิ่นขององคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลโนนสมบูรณ์นัน้ ไดพ้ิจารณาสรุปรูปแบบและกำาหนดแนวทางการจัดทำาแผน
อัตรากำาลังตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 4 ปี  ประจำาปี 2561 – 2564   ซ่ึงได้

5. ภารกิจ อำานาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหาร
สว่นตำาบลโนนสมบูรณ์



กำาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวสัิยทัศน์ขององคก์ารบริหาร        
สว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ คือ 

 “ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  พัฒนาคน พัฒนางาน การบริหาร
โปร่งใส ปลอดภัยจากมลพิษ เศรษฐกิจม่ันคง ชุมชนเข้มแข็ง”

ประกอบนโยบายการพัฒนาของผูบ้ริหาร มุง่เน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แขง็แรงอยูใ่นสิง่แวดลอ้มท่ีดี  มี
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่  การสง่เสริมสุขภาพการดูแลความ
ปลอดภัยด้านอาหารและนำา้  ตลอดจนการสร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชนมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมตา่งๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมูบ่า้น  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจำาเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจำากัด  
การจัดลำาดับความส ำาคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันตอ่เหตุการณ์ท่ีเกิด
ข้ึน  เพ่ือให้ตำาบลโนนสมบูรณ์เป็นเมืองท่ีน่าอยู ่ตลอดไป  ส ำาหรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของตำาบลโนนสมบูรณ์  ได้กำาหนดไว ้6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค

เป้าประสงค์ :  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของถนนท่ีได้รับการก่อสร้าง

และบูรณะซ่อมแซม
(2) ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
(3) ร้อยละของถนนที่มไีฟฟ้าสอ่งสวา่งในเวลา

กลางคืน
(4) ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีนำา้ประปาใช้อยา่งท่ัวถึง

และเพียงพอ

กลยุทธ์  
(1) พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนสง่ให้ได้

มาตรฐาน
(2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ

สนับสนุนการขับเคล่ือนสูชุ่มชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ

ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของแหล่งนำา้เพ่ือการเกษตรท่ีได้รับการ

พัฒนา
(2) ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนต่อ

ไร่
(3) ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของเกษตรกรที่ท ำาเกษตร



อินทรีย-์ชีวภาพ
(4) ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของประชาชนที่ด ำาเนินชวีติ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5) ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของการจ ำาหน่ายผลติภัณฑ์

ของกลุ่มอาชีพ
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กลยุทธ์  
(1)บริหารจัดการและพัฒนาแหลง่นำา้เพ่ือการเกษตร
(2)สง่เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยใช้

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและดำาเนินชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

(3)สง่เสริมและสนับสนุนการทำาเกษตรอินทรีย-์ชีวภาพ
(4)สง่เสริมและสนับสนุนนกลุม่อาชีพให้เขม้แขง็ ยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เป้าประสงค์ :  
(1)ประชาชนได้รับการศึกษาและมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
(2)ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามได้รับการ

อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่สืบไป

ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการสง่เสริม

การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(2) ร้อยละของครูท่ีทีการพัฒนาศักยภาพการ

จัดการเรียนการสอน
(3) ร้อยละศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่า

นิยมอันดีงามท่ีได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน
กลยุทธ์  

(1)สง่เสริมการศกึษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทัง้ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้กับเดก็และเยาวชน

(2)พัฒนาศักยภาพของครูผูส้อน
(3)สบืสานและอนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและคา่นิยม

อันดีงาม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม



เป้าประสงค์ :  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสมดุลและ
ย่ังยืน

ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของป่าชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบ
(2) ร้อยละท่ีลดลงการบุกรุกป่าชุมชน
(3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีสีเขียว
(4) ร้อยละของหมู่บ้านท่ีสภาพแวดล้อมดีข้ึน
(5) ร้อยละของหมูบ่า้นที่จัดการขยะอยา่งถกูสุข

อนามัย
กลยุทธ์  

                        (1)  เสริมสร้างประสทิธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยืน ภายใตก้ารมีสว่นร่วมของทุกภาค
สว่น

  (2)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าและสัตวน์ำา้ให้อุดมสมบูรณ์
                      (3)  พัฒนาสิง่แวดลอ้มในชุมชนและบูรณาการการจัดการ
ขยะอยา่งถูกสุขอนามัย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

     การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี

ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละท่ีลดลงของโรคระบาด
(2) ร้อยละของการสง่เสริมและสนับสนุนงานด้าน

สาธารณสุข
(3) ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของประชาชนที่มสีุขภาพ

อนามัยท่ีดี
กลยุทธ์  

(1)สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสทิธิภาพ
(2)สง่เสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
(3)สง่เสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและการออกกำาลังกาย

การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น



ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสท่ี

ได้รับการสงเคราะห์
(2) ร้อยละของประชาชนทุกชว่งวัยท่ีได้รับบริการ

และการดูแล
(3) ร้อยละของหมู่บ้านท่ีผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง

กลยุทธ์  
(1)สง่เสริมด้านสังคมสงเคราะหผู์สู้งอายุ คนพิการและผูด้้อย

โอกาส
(2)สง่เสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวติและ

ทรัพยส์นิ
(3)สร้างความเขม้แขง็ให้กับชุมชน โดยมุง่เน้นการมีสว่นร่วมของ

ประชาชน
(4)ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ

เป้าประสงค์ :  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีสว่น
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับ

บริการ
(2) ร้อยละของขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกขท่ี์ไดรั้บการ

แก้ไข

กลยุทธ์  
(1)สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม สง่เสริมประชาธิปไตยและการ

บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
(2)การสร้างความสัมพันธอั์นดีกับชุมชนและสว่นราชการ/หน่วย

งาน/องคก์รอ่ืน
(3)พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 

สมาชิกและบุคลากรทอ้งถิ่น
(4)เพิ่มประสทิธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน
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การวเิคราะหภ์ารกิจ อำานาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล 
ตามพระราชบัญญัติ
สภาตำาบลและองคก์ารบริหารสว่นตำาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติ
กำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ทัง้น้ีเพ่ือให้ทราบวา่องคก์ารบริหารสว่น



ตำาบล มีอำานาจหน้าท่ีท่ีจะเขา้ไปดำาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนท่ีให้ตรงกับความ
ตอ้งการของประชาชนได้อยา่งไร โดยสามารถกำาหนดแบง่ภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน 
ซ่ึงภารกิจดังกลา่วถูกกำาหนดอยูใ่นพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระ
จายอำานาจให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2542   ดังน้ี

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องดังน้ี
1.1 จัดให้มีและบำารุงรักษาทางนำา้และทางบก (มาตรา 67 
(1))
1.1 ให้มีนำา้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 
68(1))
1.2 ให้มีและบำารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน (มาตรา 
68(2))
1.3 ให้มีและบำารุงรักษาทางระบายนำา้  (มาตรา 68 (3))
1.4 การสาธารณูปโภคและการกอ่สร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4))
1.5 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))

2.ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี
2.1 สง่เสริมการพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ 

(มาตรา 67(6))
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ่ (มาตรา 67(3))
2.3 ให้มีและบำารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอ่นหยอ่นใจ

และสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
2.4 การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวติเดก็ สตรี 

คนชรา และผูด้้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
2.5 การปรับปรุงแหลง่ชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่

อาศัย 
(มาตรา 16(2))

2.6 การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิ
เสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))

2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษา
พยาบาล 
(มาตรา 16(19))

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจ

ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
3.2 การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยส์นิอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผน่ดิน (มาตรา 68(8)
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13))
3.4 จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3))



3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง (มาตรา 16(17))

3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

24

4.ด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทุน พาณิชยก์รรมและ
การท่องเท่ียวมีภารกิจ

ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี
4.1 สง่เสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)
4.2 ให้มีและสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา

68(5))
4.3 บำารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 

68(7))
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
4.5 การทอ่งเท่ียว (มาตรา 68(12))
4.6 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย ์(มาตรา 68(11))
4.7 การสง่เสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
4.8 การพาณิชยก์รรมและการสง่เสริมการลงทุน (มาตรา 

16(7))
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี
5.1 คุม้ครอง ดูแล และบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่

แวดลอ้ม 
(มาตรา 67(7))

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางนำา้ ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมทัง้กำาจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล (มาตรา 
67(2))

5.3 การจัดการสิง่แวดลอ้มและมลพิษตา่งๆ (มาตรา 17 
(12))

6.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจ

ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี

6.1 บำารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทอ้งถิ่น (มาตรา 67(8)

6.2 สง่เสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
6.3 การจัดการศกึษา (มาตรา 16(9))
6.4 การสง่เสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทอ้งถิ่น 



(มาตรา 17(18))
7.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

ของสว่นราชการ
และองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี

7.1 สนับสนุนสภาตำาบลและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอ่ืนใน
การพัฒนาทอ้งถิ่น (มาตรา 45(3))

7.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบ
ประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำาเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9))

7.3 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการ
ป้องกัน 
(มาตรา 16(16))

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (มาตรา 17(3))

7.5  การสร้างและบำารุงรักษาทางบกและทางนำา้ท่ีเช่ือมตอ่
ระหวา่งองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิ่นอ่ืน (มาตรา 
17(16))
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ภารกิจทัง้  7  ด้าน ตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้อำานาจองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล สามารถ
จะแก้ไขปัญหาขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ได้เป็นอยา่งดี มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยคำานึงถึงความตอ้งการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ประกอบด้วยการดำาเนินการขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลจะตอ้งสอดคลอ้งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำาเภอ 
แผนพัฒนาตำาบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ริหารขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบลเป็นส ำาคัญ

                

6.1 ภารกิจหลัก
6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1.1 ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวติ
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย
6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6.1.5 ด้านการสง่เสริมการศกึษา

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองคก์รปกครอง
สว่นท้องถ่ินจะดำาเนินการ



6.1.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 ภารกิจรอง

6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสง่เสริมประเพณี
6.2.2 การสนับสนุนและสง่เสริมศักยภาพกลุม่อาชีพ
6.2.3 การสง่เสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการ

เกษตร
6.2.4 ด้านการวางแผน  การสง่เสริมการลงทุน 

วิเคราะห์อัตรากำาลังท่ีมี ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์
การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม   (SWOT Analysis)เป็นเคร่ืองมือใน

การประเมินสถานการณ์ ส ำาหรับองคก์ร  ซ่ึงชว่ยผูบ้ริหารกำาหนด  จุดแขง็และ จุด
ออ่น ขององคก์รจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพ
แวดลอ้มภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ตา่ง ๆ ตอ่การทำางานขององคก์ร 
การวเิคราะห ์SWOT Analysis  เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะหส์ถานการณ์  
เพ่ือให้ ผูบ้ริหารรู้จุดแขง็  จุดออ่น  โอกาส  และอุปสรรคข์ององคก์ร ซ่ึงจะชว่ยให้
ทราบวา่องคก์รได้เดินทางมาถูกทิศและไม ่หลงทาง  นอกจากน้ียังบอกได้วา่
องคก์รมีแรงขับเคล่ือน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม ่ ม่ันใจได้อยา่งไรวา่ระบบการ 
ทำางานในองคก์รยังมีประสทิธิภาพอยู ่ มีจุดออ่นท่ีจะตอ้งปรับปรุงอยา่งไร  ซ่ึงการ
วเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม   SWOT Analysis มีปัจจัยท่ีควรนำามาพิจารณา  2 
สว่น  ดังน้ี  
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1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment 
Analysis)  ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths 

หมายถึง จุดเดน่หรือจุดแขง็ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นขอ้ดีท่ี เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เชน่ จุดแขง็ด้านสว่นประสม จุด
แขง็ด้านการเงิน จุดแขง็ด้านการผลิต  จุดแขง็ ด้านทรัพยากรบุคคล องคก์รจะตอ้ง
ใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการกำาหนดกลยุทธ ์                     

1.2 W มาจาก Weaknesses 
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดออ่น ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัย

ภายใน  เป็น ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในตา่งๆ ของ
องคก์ร ซ่ึงองคก์รจะตอ้งหาวธีิในการแก้ปัญหานัน้   

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำาหนดโครงสร้างสว่น
ราชการและกรอบอัตรากำาลัง



2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment 
Analysis)  ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities 

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้ม 
ภายนอกขององคก์รเอ้ือประโยชน์หรือสง่เสริมการ ดำาเนินงานขององคก์ร โอกาส
แตกตา่งจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสนัน้ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แตจุ่ด
แขง็นัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน  ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเ่สมอ และใชป้ระโยชน์จากโอกาสนัน้

2.2 T มาจาก Threats 
หมายถึง อุปสรรค  เป็นขอ้จำากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 

ภายนอก ซ่ึงการบริหารจำาเป็นตอ้งปรับกลยุทธใ์ห้สอดคล้องและพยายามขจัด
อุปสรรค ตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ได้จริง

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ (ระดับตัว

บุคลากร)

จุดแขง็   S
1. มีภูมิล ำาเนาอยูใ่นพ้ืนท่ี อบต. และ
พ้ืนท่ีใกล้ อบต.
2. มีอายุเฉล่ีย 30-50 ปี เป็นวัย
ทำางาน
3. มีผูห้ญิงมากกวา่ผูช้ายทำาให้การ
ทำางานละเอียด
   รอบครอบไมมี่พฤติกรรมเสี่ยงตอ่
การทุจริต
4. มีการพัฒนาศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม
อยูเ่สมอ
5. สว่นใหญเ่ป็นคนในชุมชนสามารถ
ทำางานคลอ่งตัว  โดยใชค้วามสัมพันธ์
สว่นตัวได้

จุดออ่น  W
1. บางสว่นมีความรู้ไมส่อดคลอ้งกับ
ภารกิจของ อบต.
2. ทำางานในลักษณะเช่ือความคิดสว่น
ตัวมากกวา่หลักการและเหตุผลท่ีถูก
ตอ้งของทางราชการ
3. มีภาระหน้ีสนิ

โอกาส O
1. มีความใกลช้ิดคุน้เคยกับประชาชน
ทำาให้เกิดความร่วมมือในการทำางาน
งา่ยข้ึน
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตน
ไดต้ลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้
บริหารและการทำางานและ อบต.ใน
ฐานะตัวแทน

ขอ้จำากัด  T
1. สว่นมากมีเงินเดือน/คา่จา้งน้อย ราย
ได้ไมเ่พียงพอ
2. ระดับความรู้ไมเ่หมาะสมสอดคลอ้ง
กับความยากของงาน
3. พ้ืนท่ีกวา้งทำาให้บุคลากรท่ีมีอยูไ่ม่
พอให้บริการ
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ (ระดับองคก์ร)

จุดแขง็   S
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไมต่อ้งการ
ยา้ย
2. การเดินทางสะดวกทำางานเกินเวลา
ได้
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้
บริหารและการ
    ทำางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. มีการสง่เสริมการศกึษาและฝึก
อบรมบุคลากร
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและสง่เสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายใน
องคก์รอยา่งเสมอภาคกัน
6. สง่เสริมให้มีการนำาความรู้และ
ทักษะใหม ่ๆ ท่ีได้จากการศกึษาและฝึก
อบรมมาใชใ้นการปฏิบัติงาน

จุดออ่น   W
1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน
ทางวชิาชีพ
2. พ้ืนท่ีพัฒนากวา้ง ปัญหามากทำาให้
บางสายงานมีบุคลากรไมเ่พียงพอหรือ
ไมมี่

โอกาส     O  
1.   ประชาชนให้ความร่วมมือในการ  
พัฒนา อบต  .  ดี  
2.   มีความคุน้เคยกันทุกคน  
3.   บุคลากรมีถิ่นท่ีอยูก่ระจายท่ัวเขต   
อบต  .   ทำาให้รู้ สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของ  
ประชาชนได้ดี
4.   บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญา  
ตรี   /  ปริญญาโทเพิ่มข้ึน  
5.   ผูบ้ริหารและผูบั้งคับบัญชาตามสาย  
งานมีบทบาทในการชว่ยให้บุคลากร
บรรลุเป้าประสงค์

ขอ้จำากัด      T  
1.   มีระบบอุปถัมภแ์ละกลุม่พรรคพวก  
จาก ความสัมพันธแ์บบเครือญาติใน
ชุมชน การ  ดำาเนินการทางวนัิยเป็นไป
ได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง
2.   ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบาง  
สายงานความรู้ท่ีมีจ ำากัดทำาให้ตอ้ง
เพิม่พูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ทำางานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต  .  
3.   งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับ  
พ้ืนท่ี จำานวน
      ประชากร และภารกิจ  
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  จากสภาพปัญหาขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  องคก์าร
บริหารสว่นตำาบล มีภารกิจ อำานาจหน้าท่ีท่ีจะตอ้งดำาเนินการแก้ไขปัญหาดังกลา่ว
ภายใตอ้ำานาจหน้าท่ีท่ีกำาหนดไวใ้น พระราชบัญญัติสภาตำาบลและองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล. พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขัน้ตอนการก
ระจายอำานาจ พ.ศ.๒๕๔๒  โดยมีการกำาหนดโครงสร้างสว่นราชการ ดังน้ี

ท่ี

โครงสร้างตามแผนอัตรา
กำาลังปัจจุบัน

(แก้ไขเพ่ิมเติม  2558-
2560)

ท่ี

โครงสร้างตามแผนอัตรา
กำาลังใหม่

(2561-2563)(ระบบ
แท่ง)

หมายเห
ตุ

๑ ปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น)

๑ ปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น)

๑.๑ รองปลัดองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล
      (นักบริหารงานทอ้งถิ่น)

๑.๑รองปลัดองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล
(นักบริหารงานทอ้งถิ่น)

2 สำานักงานปลัด อบต. 2 สำานักงานปลัด อบต.
2.๑ งานบริหารท่ัวไป 2.๑ งานบริหารท่ัวไป
2.๒ งานนโยบายและแผน 2.๒ งานนโยบายและแผน 
2.๓ งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

2.๓ งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

2.๔ งานกฎหมายและคดี 2.๔ งานกฎหมายและคดี
๒.๕ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๒.๕ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

3 กองคลัง 3 กองคลัง
3.๑ งานการเงิน 3.๑ งานการเงิน

8. โครงสร้างการกำาหนด
สว่นราชการ



3.๒ งานบัญชี 3.๒ งานบัญชี
๓.๓ งานพัฒนาและจัดเกบ็ราย
ได้

๓.๓ งานพัฒนาและจัดเกบ็ราย
ได้

3.๔ งานทะเบียนทรัพยส์นิและ
พัสดุ

3.๔ งานทะเบียนทรัพยส์นิและ
พัสดุ

4 กองช่าง 4 กองช่าง
4.๑ งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

4.๑ งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

4.2 งานกอ่สร้าง 4.2 งานกอ่สร้าง
๔.๓ งานไฟฟ้าและสาธารณะ ๔.๓ งานไฟฟ้าและสาธารณะ

5 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5.๑ งานบริหารการศกึษา 5.๑ งานบริหารการศกึษา 
5.๒ ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ตำาบล
โนนสมบูรณ์

5.๒ ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ตำาบล
โนนสมบูรณ์

๕.๓ ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วัดสระ
จันทร์

๕.๓ ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็วัดสระ
จันทร์

6 กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม

6 กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม

6.๑ งานอนามัยและสิง่
แวดลอ้ม

6.๑ งานอนามัยและสิง่
แวดลอ้ม

๖.๒ งานสง่เสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข

๖.๒ งานสง่เสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
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8.2 การวิเคราะห์การกำาหนดตำาแหน่ง

จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์ ได้วิเคราะหก์ารกำาหนดตำาแหน่งจากภารกิจท่ีจะดำาเนินการในแตล่ะสว่น
ราชการในอนาคต 3 ปี ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นวา่ปริมาณงาน
ในแตล่ะสว่นราชการมีเทา่ใด เพ่ือนำามาวเิคราะหว์า่จะใชต้ ำาแหน่งใด จำานวนเทา่ใด
ในสว่นราชการใด 
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้
คุม้คา่ตอ่การใชจ้า่ยงบประมาณ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล 
โดยนำาผลการวิเคราะหต์ำาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำาลัง 3 ปี 

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์เป็นองคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลขนาดกลาง  ปัจจุบันมี  ปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล (นักบริหารงานทอ้ง
ถ่ิน ระดับกลาง) เป็นผูบั้งคับบัญชา ฝ่ายขา้ราชการประจำา โดยกำาหนดโครงสร้าง
การแบง่สว่นราชการออกเป็น 4 สว่นราชการ 1 หน่วยงาน มีบุคลากรในแตล่ะ
สว่นราชการประกอบด้วย 



โครงสร้างตามแผนอัตรากำาลัง
ปัจจุบัน

(แก้ไขเพ่ิมเติม  ๒๕๕๘ -
๒๕๖๐)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำาลัง
(2561-2563)(ระบบแท่ง) หมาย

เหตุ

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทอ้งถิ่น)
( บริหารทอ้งถิ่น ระดับกลาง )  (๑)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทอ้งถิ่น)
( บริหารทอ้งถิ่น ระดับกลาง )  (๑)

รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทอ้ง
ถ่ิน)

( บริหารทอ้งถิ่น ระดับตน้ ) (๑)

รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทอ้ง
ถิ่น)

( บริหารทอ้งถิ่น ระดับตน้ ) (๑)
สำานักงานปลัดอบต. สำานักงานปลัดอบต.

หน.สำานักงานปลัด อบต.
(นบห.ท่ัวไป )

(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

หน.สำานักงานปลัด อบต.
(นบห.ท่ัวไป )

(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป(นบห.ท่ัวไป )

(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป(นบห.ท่ัวไป )

(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติ
การ/ชำานาญการ  (๑)

นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติ
การ/ชำานาญการ  (๑)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติ
การ/ชำานาญการ  (๑)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติ
การ/ชำานาญการ  (๑)

เจา้พนักงานธุรการ ปฏิบัติ
งาน/ชำานาญงาน (1)

เจา้พนักงานธุรการ ปฏิบัติ
งาน/ชำานาญงาน (1)

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ( (ภารกิจ)
(๑)

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ( (ภารกิจ) 
(๑)

พนักงานขับรถยนต(์สว่นกลาง) 
(ท่ัวไป) (๒)

พนักงานขับรถยนต(์สว่นกลาง) 
(ท่ัวไป) (๒)

ภารโรง(ท่ัวไป) (๑) ภารโรง(ท่ัวไป) (๑)
คนงาน(ท่ัวไป) (๑) คนงาน(ท่ัวไป) (๑)

งานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
ปฏิบัติการ/ชำานาญการ (๑)

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
ปฏิบัติการ/ชำานาญการ (๑)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ  (๑)

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ  (๑)

งานกฎหมายและคดี งานกฎหมายและคดี
นิติกร  ปฏิบัติการ/ชำานาญการ (๑) นิติกร  ปฏิบัติการ/ชำานาญการ (๑)
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำาลังปัจจุบัน
(แก้ไขเพ่ิมเติม  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำาลัง
(2561-2563)(ระบบแท่ง)

หมายเ
หตุ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาน/ชำานาญงาน (1)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาน/ชำานาญงาน (1)

พนักงานขับรถยนต(์รถบรรทุกนำา้ฯ)
(ท่ัวไป)(1)

พนักงานขับรถยนต(์รถบรรทุกนำา้ฯ)
(ท่ัวไป)(1)

พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป)(๒) พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป)(๒)
กองคลัง

ผูอ้ ำานวยการกองคลัง(นบห.งานการคลัง)
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

ผูอ้ ำานวยการกองคลัง(นบห.งานการคลัง)
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและ

บัญชี(นบห.งานการคลัง)
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและ
บัญชี(นบห.งานการคลัง)

(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)
งานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี
เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติ
การ/ชำานาญการ(๑)

เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติ
การ/ชำานาญการ(๑)

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี 
(ภารกิจ)(๑)

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี 
(ภารกิจ)(๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ(๑)

นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปฏิบัติ
การ/ชำานาญการ (๑)

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานจัดเกบ็รายได้   
(ภารกิจ)(๑)

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานจัดเกบ็รายได้   
(ภารกิจ)(๑)

งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพัสดุ งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพัสดุ
นักวชิาการพัสดุ  ปฏิบัติการ/ชำานาญการ  
(๑)

นักวชิาการพัสดุ  ปฏิบัติการ/ชำานาญการ  
(๑)

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานพัสดุ   (ภารกิจ)(๑) ผูช้ว่ยเจา้พนักงานพัสดุ   (ภารกิจ)(๑)
กองช่าง กองช่าง

ผูอ้ ำานวยการกองชา่ง (นบห.งานชา่ง )
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

ผูอ้ ำานวยการกองชา่ง (นบห.งานชา่ง )
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้าง(นบห.งานชา่ง)
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้าง(นบห.งานชา่ง)
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นายชา่งโยธา  ปฏิบัติการ/ชำานาญการ(๑) นายชา่งโยธา  ปฏิบัติการ/ชำานาญการ(๑)

งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง



นายชา่งโยธา  ปฏิบัติการ/ชำานาญการ(๑) นายชา่งโยธา  ปฏิบัติการ/ชำานาญการ(๑)
งานไฟฟ้าและสาธารณะ งานไฟฟ้าและสาธารณะ

ผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า (ภารกิจ)(๑) ผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า (ภารกิจ)(๑)
พนักงานสูบนำา้ (ท่ัวไป)(๓) พนักงานสูบนำา้ (ท่ัวไป)(๓)
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำาลัง
ปัจจุบัน

(แก้ไขเพ่ิมเติม  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

โครงสร้างตามแผนอัตรากำาลัง
(๒๕๖๑-๒๕๖๓)(ระบบแท่ง) หมายเห

ตุ

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ผูอ้ ำานวยการกองการ
ศกึษาฯ(นบห.งานศกึษา)
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

ผูอ้ ำานวยการกองการ
ศกึษาฯ(นบห.งานศกึษา)
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

งานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา
 นักวชิาการศกึษา ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ  (๑)

 นักวชิาการศกึษา ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ  (๑)

ผูช้ว่ยนักวชิาการศกึษา(ภารกิจ)(๑) ผูช้ว่ยนักวชิาการศกึษา(ภารกิจ)(๑)
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์
ครู (ค.ศ.๑)(๑) ครู (ค.ศ.๑)(๑)
ผูดู้แลเดก็ (ภารกิจ) (๒) ผูดู้แลเดก็ (ภารกิจ) (๒)
คนงาน(ท่ัวไป)(๑) คนงาน(ท่ัวไป)(๑)
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กนิคมโนน
สมบูรณ์

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กนิคมโนน
สมบูรณ์

ครู (ค.ศ.๑)(๖) ครู (ค.ศ.๑)(๖)
ผูดู้แลเดก็ (ภารกิจ) (๑) ผูดู้แลเดก็ (ภารกิจ) (๑)
คนงาน(ท่ัวไป)(๑) คนงาน(ท่ัวไป)(๑)
ภารโรง(ท่ัวไป)(๑) ภารโรง(ท่ัวไป)(๑)
คนครัว(ท่ัวไป)(๑) คนครัว(ท่ัวไป)(๑)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผูอ้ ำานวยการกองสาธารณ
สุขฯ(นบห.งานศกึษา)
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

ผูอ้ ำานวยการกองสาธารณ
สุขฯ(นบห.งานศกึษา)

(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)
งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม
พนักงานขับรถยนต(์รถบรรทุกขยะ)

(ท่ัวไป)(๒)
พนักงานขับรถยนต(์รถบรรทุกขยะ)

(ท่ัวไป)(๒)



คนงานประจำารถขยะ(ท่ัวไป) (๖) คนงานประจำารถขยะ(ท่ัวไป) (๖)
งานสง่เสริมสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อม

-

เม่ือได้จำานวนพนักงานสว่นตำาบล  และพนักงานจา้ง ในแตล่ะสว่น
ราชการ แตล่ะสายงาน ดังกลา่วข้างต้นแล้ว องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  
ได้นำาเอาจำานวนพนักงานแตล่ะสายงานท่ีมีในกรอบอัตรากำาลัง  มากำาหนดตำาแหน่ง
ตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค

2.ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและ
เศรษฐกิจ

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

6. ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ตำาแหน่งพนักงาน 
ท่ีกำาหนดรองรับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 
การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืน
ฐานและ
สาธารณูปโภ
ค

ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน  เช่น  
ถนนท่ีได้รับการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม  มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน  ถนนมีไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน
เวลากลางคืน  และมีนำา้ประปาใช้อย่างท่ัวถึงและเพียง
พอทุกหมู่บ้าน

- ปลัด อบต.
- ผอ.กองชา่ง 
- นายชา่งโยธา
-พนักงานสูบนำา้
-ผู้ชว่ยนายชา่งไฟ
ฟ้า

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 
การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
และเศรษฐกิจ

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ
เช่น แหล่งนำา้เพ่ือการเกษตรได้รับการพัฒนา  
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน  เกษตรกรทำาเกษตร
อินทรีย-์ชีวภาพเพ่ิมข้ึน  ประชาชนดำาเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน  การจำาหน่าย

- ปลัด อบต.
-รองปลัด อบต.
-หน.สำานักปลัด
- ผอ.กองชา่ง
- นักพัฒนาชุมชน
- เจ้าพนักงาน



ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเพ่ิมข้ึน ธุรการ
- คนงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 
3
การพัฒนา
ด้านการ
ศึกษา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

 1.ประชาชนได้รับการศึกษาและมีแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
เช่น เด็กและเยาวชนได้รับการสง่เสริมการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ ครูท่ีทีการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
 2.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยม
อันดีงามได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่
สืบไป  เช่น ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่า
นิยมอันดีงามท่ีได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน

-รองปลัด อบต.
-ผอ.กองการ
ศกึษาฯ
-นักวิชาการศกึษา
-ครู 
-ผู้ดูและเดก็ 
-ผช.นวก.ศกึษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 
4 
การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและสิ่ง
แวดล้อม

ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ี
สมดุลและย่ังยืน
 เช่น ป่าชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การ
บุกรุกป่าชุมชนลดลงและมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนทำาให้
หมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมดีข้ึน และทุกหมู่บ้านท่ีจัดการ
ขยะอย่างถูกสุขอนามัย

- ปลัด อบต.
- หัวหน้าส ำานัก
ปลัด
- นักจัดการงาน
ท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 
5
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคมและ
ประชาชนอยู่ดี
มีสุข

 5.1 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ  
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  โดยการ
สง่เสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข โรคระบาด
ลดลง และประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีเพ่ิมข้ึน

- ปลัด อบต.
-รองปลัด อบต.
- ผอ.กองสาธารณ
สุขฯ
-ผช.จพง.ธุรการ
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ตำาแหน่งพนักงาน 
ท่ีกำาหนดรองรับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 
5
การพัฒนา

5.2 การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

- ปลัด อบต.
-หน.สำานักปลัด



คุณภาพชีวิต
และสังคมและ
ประชาชนอยู่ดี
มีสุข (ต่อ)

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น  เช่นผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับการสงเคราะห์ ประชาชนทุก
ช่วงวัยท่ีได้รับบริการและการดูแล หมู่บ้านท่ีผ่าน
เกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง การจัดให้มีความม่ันคง
ปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  ทัง้ชุมชน  โรงเรียน 
และหน่วยงานรัฐในพ้ืนท่ี

- นักพัฒนาชุมชน
- จพง.ป้องกันฯ
- พ.ขับ
รถยนต(์รถนำา้ฯ)
-พ.ดับเพลิง

ยุทธศาสตร์ท่ี 
6 
การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร

-การบริการ การตอ้นรับให้ความสะดวก
ประชาชน 

-หัวหน้าส ำานักปลัด
-จพง.ธุรการ
-นักจัดการงาน
ท่ัวไป
-พนักงานขับ
รถยนต์
-ภารโรง

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนคา่จา้ง  
คา่ตอบแทน บรรจุแตง่ตัง้  สรรหา  พัฒนา   ใน
สังกัด  

- ปลัด อบต.
- หัวหน้าสำานัก
ปลัด
- นักทรัพยากร
บุคคล

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเคร่ืองมือ-
เคร่ืองใช ้ และสถานท่ีปฏิบัติราชการ  ควบคุม
ด้านงบประมาณให้มีประสทิธิภาพ  ตรวจสอบได้ 
การเพิ่มรายได้ขององคก์รเพ่ือการพัฒนา

- ปลัด อบต,
- ผอ.กองคลัง
- จพง.การเงินฯ
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการจัด
เกบ็ฯ
- ผช.จพง.จัด
เกบ็ฯ
- ผช.จพง.การ
เงินฯ
- ผช.จพง.พัสดุ

- ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- พนักงานสว่น
ตำาบล
ทุกระดับ

จากตารางขา้งตน้ จะเหน็วา่  ตำาแหน่งท่ีใชใ้นการกำาหนดและจัดทำา
แผนอัตรากำาลัง ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ท่ีมีในปัจจุบัน  ใช้
ภารกิจงานท่ีมีเป็นตัวกำาหนดเป็นเกณฑ ์ ดังนัน้ ในระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่
ปีงบประมาณ  2561 – 2563  องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ จึง
กำาหนดกรอบอัตรากำาลัง เพ่ือใชใ้นการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์และส ำาฤทธิ์ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ดังน้ี
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กรอบอัตรากำาลัง  3  ปี  พ.ศ.  2561 – 2563 

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  อำาเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

สว่นราชการ/ตำาแหน่ง

กรอ
บ

อัตร
า

กำาลั
ง

(เดิม
)

กรอบอัตราตำาแหน่ง
ท่ีคาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา

 ๓ ปีข้างหน้า

เพิ่ม / ลด

หมายเห
ตุ256

1
25
62

256
3

256
1

25
62

25
63

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทอ้งถิ่น 
ระดับกลาง) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

รองปลัด อบต.(นักบริหารงานทอ้งถิ่น 
ระดับตน้) (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

สำานักงานปลัดอบต.
หัวหน้าส ำานักปลัด อบต.(นักบริหารงาน
ท่ัวไป) 
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ วา่งเดิม

งานบริหารท่ัวไป
นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ  (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ  (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

เจา้พนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำานาญ
งาน (1)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ (จ.ตาม
ภารกิจ)(๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

พนักงานขับรถยนต(์สว่นกลาง)
(จ.ท่ัวไป)(๑)

๒ ๒ ๒ ๒ - - -

ภารโรง (จ.ท่ัวไป)(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -
คนงาน (จ.ท่ัวไป)(๑) ๑ ๑ ๑ ๑
งานนโยบายและแผน



นักวเิคราะหน์โยบยฯ ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ  (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานกฎหมายและคดี
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำานาญการ  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - - -
เจา้พนักงานป้องกันฯ  ปฏิบัติงาน/ชำานาญ
งาน (1)

๑ ๑ ๑ ๑

พนักงานขับรถยนต(์รถบรรทุกนำา้ฯ)
(จ.ท่ัวไป)(๑)

๑ ๑ ๑ ๑

พนักงานดับเพลิง(จ.ท่ัวไป)(๒) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -
กองคลัง

ผูอ้ ำานวยการกองคลัง (นบห.งานการ
คลัง) 
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

ฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ วา่งเดิม
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งานการเงินและบัญชี - -
จพง.การเงินและบัญชี ปฏิบัติ
การ/ชำานาญการ  (๑)

๑ ๑ ๑ ๑

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงินและ
บัญชี(จ.ตามภารกิจ)(๑)

๑ ๑ ๑ ๑

งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพัสดุ
นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำานาญการ
(๑)

๑ ๑ ๑ ๑

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานพัสดุ(จ.ตามภารกิจ)
(๑)

๑ ๑ ๑ ๑

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ ปฏิบัติ
การ/ชำานาญการ  (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ -

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานจัดเกบ็รายได้ 
(จ.ตามภารกิจ)(๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

กองช่าง
ผูอ้ ำานวยการกองชา่ง(นักบริหารงาน.ชา่ง)
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -



ฝ่ายก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้าง
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ วา่งเดิม

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นายชา่งโยธา ปฏิบัติงาน/ชำานาญงาน 
(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานก่อสร้าง
นายชา่งโยธา ปฏิบัติงาน/ชำานาญงาน 
(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑

งานไฟฟ้าและสาธารณะ
ผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า(จ.ภารกิจ )(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -
พนักงานสูบนำา้(ท่ัวไป)(๓) ๓ ๓ ๓ ๓ - - -
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ผูอ้ ำานวยการกองการศกึษาฯ 
(นบห.งานศกึษา) 
(อำานวยการทอ้งถิ่น ระดับตน้) (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - -

งานบริหารการศึกษา
 นักวชิาการศกึษา ปฏิบัติการ/ชำานาญ
การ  (๑)

๑ ๑ ๑ ๑ - - - วา่งเดิม

ผูช้ว่ยนักวชิาการศกึษา ๑ ๑ ๑ ๑ วา่งเดิม
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์
ครู (ค.ศ.๑) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -
ผูดู้แลเดก็ (จ.ภารกิจ ) (๒) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -
คนงาน (ท่ัวไป) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กนิคมโนน
สมบูรณ์

- -

ครู (ค.ศ.๑) (๕) ๕ ๕ ๕ ๕
ผูดู้แลเดก็ (จ.ภารกิจ ) (๑) ๒ ๒ ๒ ๒
คนงาน (ท่ัวไป) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -

รวม ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ - - -
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  คำาอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล : ให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) นำาผล
วเิคราะหก์ารกำาหนดอัตรากำาลัง มาคำานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไมใ่ห้เกินกวา่ร้อยละ 40 ของงบ
ประมาณรายจา่ยประจำาปี ดังน้ี

(1) เงินเดือน ประกอบด้วย

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน



  ๑. เงินเดือน (ขา้ราชการ/พนักงานสว่นทอ้งถิ่น/ลูกจา้ง
ประจำา/พนักงานจา้ง)
  ๒. เงินประจำาตำาแหน่ง (ขา้ราชการ/พนักงานสว่นทอ้งถิ่น)
  3. เงินคา่ตอบแทนท่ีจา่ยนอกเหนือจากเงินเดือน
  4. เงินเพิม่อ่ืนๆ ท่ีจา่ยควบกับเงินเดือน เชน่
  - เงินเพิม่คา่วชิา (พ.ค.ว.)
  - เงินเพิม่พิเศษส ำาหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.)
  - เงินเพิม่พิเศษคา่ภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
  - เงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว
 - เงินเพิม่คุณวุฒิ
  - เงินประจำาตำาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
  - เงินวทิยฐานะ
  - เงินเพิม่ส ำาหรับตำาแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของครูการศกึษาพิเศษ
(พ.ค.ศ.)

ฯลฯ



ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับ

กลาง)

กองคลัง
ผู้อำานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง)
อำานวยการท้องถ่ิน ระดับ

ต้น

สำานักงานปลัดองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล

หัวหน้าสำานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานท่ัวไป  )

อำานวยการท้องถ่ิน ระดับต้น

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับ

ต้น)

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ผู้อำานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา )

อำานวยการท้องถ่ิน ระดับต้น

กองช่าง
ผู้อำานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง )

อำานวยการท้องถ่ิน ระดับ
ต้น

 - งานการเงินและบัญชี
 - งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
 - งานทะเบียนทรัพยสิ์น
และพัสดุ

 - งานบริหารท่ัวไป
  - งานนโยบายและแผน
  - งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
  - งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
  - งานกฎหมายและคดี
 

 - งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
 - งานก่อสร้าง
 - งานไฟฟ้าและ
สาธารณะ

 - งานบริหารการศึกษา
  -ศพด.วัดสระจันทร์
  - ศพด.นิคมโนน
สมบูรณ์
 

กองสาธารณสุขและส่ิง
แวดล้อม

ผู้อำานวยการกอง
สาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณ
สุขฯ )

อำานวยการท้องถ่ิน 
ระดับต้น - งานอนามัยและส่ิง

แวดล้อม
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41โครงสร้างการบริหารงานสำานักงาน
ปลัด

องคก์ารบริหารสว่นตำาบล

โครงสร้างการบริหารงานสำานักงาน
ปลัด

องคก์ารบริหารสว่นตำาบล

โครงสร้างสว่นราชการ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน

สมบูรณ์

โครงสร้างสว่นราชการ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน

สมบูรณ์

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการตามแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี



หัวหน้าสำานักปลัดองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล

หัวหน้าสำานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานท่ัวไป  ) (1)
อำานวยการท้องถ่ิน ระดับต้น

งานบริหารท่ัวไป
     หัวหน้าฝ่าย(อำานวยการ
ทอ้งถิ่น)ตน้
     นักจัดการงานท่ัวไป ปก./
ชก. (๑)
     นักทรัพยากรบุคคล ปก./
ชก. (๑)
     เจา้พนักงานธุรการ 
ปง./ชง. (๑)
     ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) 
(๑)
     พนักงานขับรถ
ยนตฯ์(ท่ัวไป) (๒)
     ภารโรง(ท่ัวไป) (๑)
     คนงาน(ท่ัวไป)(๑)

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาชุมชน 
ปก./ชก. (๑)

งานนโยบายและแผน 
นักวเิคราะหน์โยบายฯ 

ปก./ชก. (๑)

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เจา้พนักงานป้องกันฯ ปง./
ชง. (๑)

   พนักงานขับรถ
ยนตฯ์(ภารกิจ) (๑)

งานกฎหมายและคดี 
นิติกร ปก./ชก. (๑)

ประเภท อำานวยการทอ้งถิ่น วชิาการ ท่ัวไป พนักงานจา้ง
ระดับ

ตำาแหน่ง
ระดับตน้ ชำานาญการ

พิเศษ
ชำานาญ

การ
ปฏิบัติ
การ

อาวุโส ชำานาญ
งาน

ปฏิบัติงาน ภารกิจ ท่ัวไป

จำานวน ๒ - 4 ๑ - ๒ - ๑ ๔



โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง

ผู้อำานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง )(๑)
อำานวยการท้องถ่ิน ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและ
บัญชี(อำานวยการตน้)

 จพง.เงินและบัญชี ปก./ชก. (๑)
ผฃ.จพง.การเงินและบัญชี (ภารกิจ)

(๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นักวชิาการจัดเกบ็รายได้ 

ปก./ชก. (๑)
ผช.จพง.จัดเกบ็รายได้ (ภารกิจ) 

(๑)

งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพัสดุ
นักวชิาการพัสดุ ปก./ชก. (๑)
ผช.จพง.พัสดุ (ภารกิจ) (๑)
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ประเภท อำานวยการทอ้งถิ่น วชิาการ ท่ัวไป พนักงานจา้ง
ระดับ
ตำาแหน่ง

ระดับตน้ ชำานาญการ
พิเศษ

ชำานาญ
การ

ปฏิบัติ
การ

อาวุโส ชำานาญงาน ปฏิบัติ
งาน

ภารกิจ ท่ัวไป

จำานวน ๒ - 1 ๑ - ๑ - 2 -



ผู้อำานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง )(๑)

อำานวยการท้องถ่ิน ระดับต้น

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

นายชา่งโยธา  ปง./ชง. (๑)

งานไฟฟ้าและสาธารณะสุข
ผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า(ภารกิจ)

(๑)
พนักงานสูบนำา้ (ท่ัวไป) (๓)

งานก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้าง

นายชา่งโยธา  ปง./ชง. 
(๑)
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ประเภท อำานวยการทอ้งถิ่น วชิาการ ท่ัวไป พนักงานจา้ง
ระดับ
ตำาแหน่ง

ระดับตน้ ชำานาญการ
พิเศษ

ชำานาญการ ปฏิบัติ
การ

อาวุโส ชำานาญ
งาน

ปฏิบัติ
งาน

ภารกิจ ท่ัวไป

จำานวน ๒ - - - - ๒ - ๑ ๓

โครงสร้างการบริหารงานกองช่าง



ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(นักบริหารการศึกษา )(๑)
อำานวยการท้องถ่ิน ระดับต้น

งานบริหารการศึกษา
    นักวชิาการศกึษา  ปก./ชก. 
(๑)
     ผูช้ว่ยนักวชิาการศกึษา 
(ภารกิจ)(๑)

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัด
สระจันทร์

    ครู (คศ.๑) (๑)
     ผูดู้แลเดก็(ภารกิจ) (๒)
     คนงาน(ท่ัวไป) (๑)

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กนิคมโนน
สมบูรณ์

     -ครู อันดับ ค.ศ.๑ (๕)
      -ผูดู้แลเดก็ (ภารกิจ)  (๑)
      -คนงาน(ท่ัวไป) (๑)
      -ภารโรง(ท่ัวไป) (๑)
      -คนครัว(ท่ัวไป) (๑)
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ประเภท อำานวยการ
ทอ้งถิ่น

วชิาการ ท่ัวไป ศพด. พนักงานจา้ง

ระดับ
ตำาแหน่ง

ระดับตน้ ชำานาญการ
พิเศษ

ชำานาญ
การ

ปฏิบัติการ อาวุโส ชำานาญ
งาน

ปฏิบัติ
งาน

ครู ครูผูดู้แล
เดก็

ภารกิจ ท่ัวไป

จำานวน 1 - ๑ - - - - ๖ - ๔ ๔
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โครงสร้างการบริหารงานกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างการบริหารงานกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม



ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิง
แวดล้อม 

(อำานวยการทอ้งถิ่น) ระดับตน้

งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม
พนักงานขับรถยนต(์บรรทุกขยะ) 

(ท่ัวไป) (๒)
คนงานประจำารถขยะ  (ท่ัวไป) (๖)

ประเภท อำานวยการทอ้งถิ่น วชิาการ ท่ัวไป พนักงานจา้ง
ระดับ
ตำาแหน่ง

ระดับตน้ ชำานาญการ
พิเศษ

ชำานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชำานาญ
งาน

ปฏิบัติ
งาน

ภารกิ
จ

ท่ัวไป

จำานวน ๑ - - - - - - - ๘
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องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ กำาหนดแนวทางการของพนักงาน
สว่นตำาบลในสังกัดทุกระดับขัน้  โดยมุง่เน้นไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพิ่มพูนความรู้  ทัศนคติท่ีดี
มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำาให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีประสทิธิภาพ  เกิด
ประสทิธิผล  ตามรอบการจัดทำาแผนอัตรากำาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแตล่ะตำาแหน่ง  ด้านการ
บริหาร  ด้านคุณสมบัติสว่นตัว  และด้านอ่ืน ๆ ท่ีจำาเป็นแลว้ องคก์ารบริหารสว่นตำาบล
โนนสมบูรณ์  ตระหนักเป็นอยา่งยิง่ โดยมุง่เน้นท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหง่
รัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด ์4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก  กลา่วคือ

1. เป็นองคก์ารบริหารสว่นตำาบลท่ีเปิดกวา้งและเช่ือมโยงกันมีการบริหาร
จัดการท่ีเปิดเผย โปร่งใส  ในการทำางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร
ของ หน่วยงานได้  มีการแบง่ปันขอ้มูลซ่ึงกันและกัน ระหวา่งหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน 
และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทำางานระหวา่งกันและเปิดกวา้งซ่ึงการมี
สว่นร่วม การสร้างเครือขา่ย

2. องคก์ารบริหารสว่นตำาบลยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  เป็นการทำางานท่ี
ตอ้งเขา้ใจประชาชนเป็นหลัก ทำางานเชิงรุกและมองไปขา้งหน้า  โดยตัง้คำาถามเสมอวา่ 
ประชาชนจะได้อะไร  มุง่เน้นแก้ไข  ปัญหาความตอ้งการและตอบสนองความตอ้งการ
ประชาชนเป็นส ำาคัญ  การอำานวยความสะดวกเช่ือมโยงทุกสว่นราชการ เพ่ือเปิดโอกาส
ตอบโจทยก์ารทำางานร่วมกัน  องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ มุง่เน้นให้
ประชาชนใชร้ะบบดิจิตอล  อิเลก็ทรอนิกส ์ เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของ
ระบบขอ้มูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใชบ้ริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาส
ให้ประชาชนใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตท่ีหน่วยงาน ให้ขอ้มูลผา่นไลน์  เวบ็ไซด ์ของหน่วย
งานด้วย

ทัง้น้ีในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์
ตามแนวทางขา้งตน้นัน้ กำาหนดให้ทุกตำาแหน่ง ได้มีโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนา ในชว่ง
ระยะเวลาตามแผนอัตรากำาลัง 3 ปี ซ่ึงวธีิการพัฒนา  อาจใชว้ธีิการใดวธีิการหน่ึง เชน่  
การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศกึษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานสว่นตำาบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลบังเกิดผลดีตอ่ประชาชนและทอ้งถิ่น ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเน้นท่ีการพัฒนา
พ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจำาเป็นตอ่การปฏิบัติราชการ เชน่ 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน



 การบริหารโครงการ 
 การให้บริการ
 การวจัิย
 ทักษะการติดตอ่สื่อสาร
 การเขียนหนังสอืราชการ
 การใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม ่ เชน่ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ 

เป็นตน้
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สว่นการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคก์ารบริหารสว่นตำาบล
โนนสมบูรณ์เลง็เหน็วา่ มีความส ำาคัญอยา่งยิง่ เน่ืองจากวา่ บุคลากรท่ีมาดำารงตำาแหน่ง 
ในสังกัดนัน้  มีท่ีมาของแตล่ะคนไมเ่หมือนกันตา่งสถานท่ี  ตา่งภาค ตา่งภาษาถิ่น ดัง
นัน้ ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส ำาคัญและจำาเป็นอยา่งยิง่  
ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานสว่นตำาบลทุก
คนท่ีพึงมี   เป็นการหลอ่หลอมให้เกิดพฤติกรรมและคา่นิยมพึงประสงคร่์วมกัน  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  ประกอบด้วย

 การมุง่ผลสัมฤทธิ์
 การยึดม่ันในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม
 การเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน
 การบริการเป็นเลิศ
 การทำางานเป็นทีม

    องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  ไดป้ระกาศคุณธรรม จริยธรรม
ของพนักงานสว่นตำาบล  เพ่ือให้พนักงานและพนักงานจา้ง  มีหน้าท่ีดำาเนินไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์สว่นรวม  และไมห่วังประโยชน์              สว่นตน  
อำานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ยึดหลักตามคา่นิยมหลักของจริยธรรม ดังน้ี

1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตส ำานึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์ สุจริต และรับผิดชอบ

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลโนนสมบูรณ์



3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกวา่ประโยชน์สว่นตน และไมมี่ประโยชน์ทับ
ซ้อน

4. ยืนหยัดทำาในสิง่ท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเ่ลือกปฏิบัติ
6. ให้บริการขอ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง และไมบ่ดิเบือน

ขอ้เทจ็จริง
7. การมุง่ผลสัมฤทธิข์องงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
9. ยึดม่ันในหลักจรรยาวชิาชีพขององคก์ร



ภาคผนวก

(ให้แนบขอ้บัญญัติงบประมาณรายงานจา่ยประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ท่ีสภา อบต,เหน็
ชอบและได้รับอนุมัติจากนายอำาเภอแลว้ (เฉพาะหน้าสรุปท่ีมีลายมือช่ือผูมี้อ ำานาจได้
ลงนาม) สำาหรับปีตอ่ ๆ ปี ให้แนบเพิ่มเติม พร้อมทัง้ปรับปรุงประมาณการรายจา่ยใน
ปีนัน้ ๆ ให้สอดคลอ้งกัน)



สว่นท่ี ๒
การกำาหนดโครงสร้างสว่นราชการ 
การแบง่สว่นราชการ และอำานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของสว่น
ราชการ

การกำาหนดตำาแหน่งพนักงาน 
อบต.และพนักงานจา้ง

การจัดบุคลากรลงสูต่ ำาแหน่งตาม
กรอบแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี



   

ประกาศองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์
เร่ือง    การกำาหนดโครงสร้างสว่นราชการ  การแบ่งสว่นราชการ  และอำานาจ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของสว่นราชการขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล

***************
        ด้วยองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ไดข้อความเหน็ชอบ

กำาหนดโครงสร้างสว่นราชการการแบง่สว่นราชการและอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของสว่นราชการขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลตอ่คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบล
จังหวัดขอนแกน่ (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน่)

       บัดน้ี  คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ 
(ก.อบต.จังหวัดขอนแกน่)ในการประชุมครัง้ท่ี  ๙/๒๕ 60  เม่ือวันท่ี  ๒๖  กันยายน 
๒๕ 60  เหน็ชอบให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  กำาหนดโครงสร้างสว่น
ราชการ   การแบง่สว่นราชการภายในและอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสว่น
ราชการขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล ซ่ึงแจง้ให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลทราบแลว้ 
ตามหนังสอืจังหวัดขอนแกน่                            ท่ี ขก ๐๐ 23.2/ว 28808  ลง
วันท่ี 29 กันยายน  ๒๕ 60 

ฉะนัน้  อาศัยอำานาจตามความในขอ้ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แหง่
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ (ก.อบต.จังหวัด
ขอนแกน่)  เร่ือง  หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบล  ลงวันท่ี   ๑๑   พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ่มเตมิ องคก์าร
บริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  จึงกำาหนดสว่นราชการ  การแบง่สว่นราชการภายใน 
และอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสว่นราชการ   เพ่ือรองรับอำานาจหน้าท่ีตามท่ี
กำาหนดในกฎหมายวา่ด้วยองคก์ารบริหารสว่นตำาบล  กฎหมายวา่ด้วยการกำาหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจให้แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  และกฎหมาย
อ่ืนท่ีกำาหนดอำานาจหน้าท่ีให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบล ดังตอ่ไปน้ี     

ปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน) ประเภท
บริหารท้องถ่ิน ระดับกลาง             เลขท่ีตำาแหน่ง  05-3-00-1101-
001   ซ่ึงมีลักษณะงานเก่ียวกับ การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน                ท่ี
สภาองคก์ารบริหารสว่นตำาบล นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบล หรือคณะผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารสว่นตำาบล  เป็นผูก้ ำาหนดให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย นโยบายของ
รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                    ให้คำาปรึกษา 
และเสนอความเหน็ตอ่นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบล คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร



สว่นตำาบล หรือผูว้า่ราชการจังหวัด หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับงานภายในหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชา     ขา้ราชการ และพนักงานจา้งในองคก์าร
บริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ทัง้หมด รับผิดชอบงานประจำาท่ัวไปขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ทัง้หมด ปฏิบัตงิานเก่ียวกับการพิจารณาทำาความเหน็ 
สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำาเนินการเก่ียวกับการอนุญาตตา่ง ๆ ท่ีเป็นอำานาจหน้าท่ี
ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล การจัดตัง้ ยุบหรือเปล่ียนแปลงเขตองคก์ารบริหารสว่น
ตำาบล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา สง่เสริมอาชีพ การศกึษา การ
เลือกตัง้ งานเลขานุการสภาองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ และปฏิบัติหน้าท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

รองปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน) ประเภท
บริหารท้องถ่ิน ระดับต้น             เลขท่ีตำาแหน่ง  05-3-00-1101-002  
เป็นผูบั้งคับบัญชาพนักงานสว่นตำาบล และพนักงานจา้งขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล
รองจากปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บังคับ ระบุให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของปลัดองคก์ารบริหารสว่น
ตำาบล หากกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับนัน้มิได้กำาหนดในเร่ืองการมอบอำานาจไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน และปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบลได้มอบอำานาจโดยทำาเป็นหนังสอืให้รอง
ปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบลปฏิบัติราชการแทน

1.   สำานักงานปลัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบล มีหัวหน้าสำานักปลัด
องคก์ารบริหารสว่นตำาบล                 (นักบริหารงานท่ัวไป) ประเภทอำานวย
การท้องถ่ิน ระดับต้น เลขท่ีตำาแหน่ง 05-3-01-2101-001  เป็นผูบั้งคับ
บัญชาพนักงานสว่นตำาบล และพนักงานจา้ง โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ
ราชการท่ัวไปขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล และราชการท่ีมิได้กำาหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของกองหรือสว่นราชการใดในองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโดยเฉพาะ  รวมทัง้กำากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของสว่นราชการในองคก์ารบริหารสว่นตำาบลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล  
ประกอบด้วยงานภายใน  ดังน้ี

๑.๑ งานบริหารท่ัวไป  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ
(๑) การดำาเนินงานสารบรรณขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล
(๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเร่ืองสถานท่ีห้อง

ประชุม วัสดุอุปกรณ์การติดตอ่และอำานวยความสะดวกในด้านตา่ง ๆ งานพิธีการตา่ง 
ๆ และงานตอ้นรับ

(๓) การประชุมคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารสว่นตำาบลและ
พนักงานสว่นตำาบล

(๔) การสาธารณกุศลขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลและหน่วยงาน
ตา่งๆ ท่ีขอความร่วมมือ 

(๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส ำาคัญของทาง
ราชการ



(๖) การดำาเนินงานเก่ียวกับการเลือกตัง้
(๗) การจัดทำาคำาสัง่ และประกาศขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล
(๘) การดำาเนินงานธุรการการประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่น

ตำาบล
(9) การบริหารงานบุคคลของพนักงานสว่นตำาบลและพนักงาน

จา้ง
(10) การบรรจุแตง่ตัง้ โอน ยา้ย และเล่ือนระดับ
(11) การสอบแขง่ขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(12) การจัดทำาทะเบียนประวัติ  และบัตรประจำาตัวพนักงาน

สว่นตำาบลและลูกจา้ง
(13) การปรับปรุงประสทิธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(14) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีพนักงานสว่นตำาบล

และลูกจา้ง
(15) การขออนุมัติปรับปรุงตำาแหน่งและอัตรากำาลัง
(16) การพัฒนาบุคลากร
(17) การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนพนักงานและลูกจา้ง การ

ให้บำาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
(18) การทำาประกันสังคมพนักงานจา้งองคก์ารบริหารสว่นตำาบล
(19) การลาประเภทตา่ง ๆ  ของพนักงานสว่นตำาบลและ

พนักงานจา้ง
(20) การดำาเนินคดีฟ้องร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ

องคก์ารบริหารสว่นตำาบล
(๒ 1) การสอบสวนและวนัิยพนักงานขององคก์ารบริหารสว่น

ตำาบล
(22) การตราขอ้บัญญัติท่ีมิใชข่อ้บัญญัติวา่ด้วยงบประมาณราย

จา่ย
(23) การจัดทำานิติกรรมสัญญาขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล
(24) การสง่เสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต

สถานประกอบกิจการตา่งๆ ในเขต อบต.
(25) การควบคุมการประกอบกิจการท่ีอาจเป็นอันตรายตอ่

สุขภาพ
(26) งานควบคุม ป้องกันการอนามัยท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาวะ

แวดลอ้มอันจะมีผลหรืออาจจะมีผลตอ่สุขภาพและคุณภาพชีวติของประชาชน
(27) การอาชีวอนามัย
(28) การประเมินผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
(29) สุสานและฌาปนสถาน
(30) การคุม้ครองผูบ้ริโภค
(31) การควบคุมสัตวเ์ล้ียงหรือปลอ่ยสัตว์



(32) การวางแผน ค้นคว้า การให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อใน
พ้ืนทีรับผิดชอบ

(33) การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคในโรงเรียนและ
ชุมชน

(34) การป้องกันโรคติดตอ่
(35) การควบคุมแมลงและพาหนะนำาโรค
(36) การเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา
(37) การสอบสวนและควบคุมโรคติดตอ่
(38) การรักษาความสะอาดถนน ทางเทา้และท่ีสาธารณะ
(39) การรักษาความสะอาดตลาดสด
(40) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมือง
(41) การจา้งเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนนและ

ตลาดสด
(42) การวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล
(43) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการจัดการ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
(44) การดูแลและควบคุมการเกบ็ขนสิง่ปฏิกูล
(45) การสร้างจิตส ำานึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ
(46) การนำาขยะรีไซเคิลมาใชป้ระโยชน์
(47) การนำาขยะยอ่ยสลายมาใชป้ระโยชน์
(48) การจัดการขยะอันตราย
(49) การจัดเกบ็ รวบรวม และขนสง่มูลฝอยไปกำาจัดตามหลัก

สุขาภิบาล
(50) การเกบ็ขนขยะติดเช้ือ
(51) การบริหารสถานีขนถา่ยมูลฝอยและคัดแยกกลับมาใช้

ประโยชน์
(52) การดูแล ซอ่มบำารุงรักษาเคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนตท่ี์ใชใ้น

การปฏิบัตงิาน
(53) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานนโยบายและแผน  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ
(๑) การวเิคราะหข์อ้มูลเพ่ือประกอบในการกำาหนดนโยบาย  
(๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดทำาแผนพัฒนาองคก์าร

บริหารสว่นตำาบล
(๓) การติดตามผลการดำาเนินงานตามแผน
(๔) การวเิคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง
(๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดทำาข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี
(๖) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย



๑.๓  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
(๑) สำารวจขอ้มูลเบื้องตน้ในเขตชุมชนเพ่ือจัดทำาแผนงาน
(2) ดำาเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือทำา

กิจกรรมในด้านต่าง ๆ  
(3) แสวงหาผูน้ำาทอ้งถิ่น เป็นผูน้ำาและเป็นท่ีปรึกษากลุม่ในการ

พัฒนาชุมชน 
(4) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเร่ิมในการพัฒนา

ชุมชนในท้องถ่ิน
(5) ร่วมทำางานพัฒนากับประชาชนในทอ้งถิ่นอยา่งใกลช้ิด
(6) ให้คำาแนะนำาและฝึกอบรมประชาชนตามวธีิการและหลักการ

พัฒนาชุมชน
(7) อำานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง
(8) การดำาเนินงานนโยบายต่าง ๆ  ด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหาร

และของรัฐบาล
(9) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
(10) การสง่เสริมอาชีพ
(๑ 1) การแจกจา่ยเบ้ียยังชีพ
(12) การสงเคราะห ์เดก็ สตรี คนชรา ผูป่้วยโรคเอดส ์ผูพ้ิการ 

และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ

(๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒) การตรวจอาคารสถานท่ีท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้งา่ย
(๓) การควบคุมและตรวจสถานท่ีของนายตรวจอัคคีภัย
(๔) การควบคุมกำาจัดหรือทำาลายสิง่ท่ีอาจเกิดอัคคีภัยในสถานท่ี
(๕) การทำาแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานท่ี
(๖) การสง่เสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานท่ี
(๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธร์ะบบความปลอดภัย
(๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานท่ี
(๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ
(๑๐) การป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำานวย

ความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตา่ง ๆ
(๑๒) การจัดทำาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑๓) การฝึกซ้อมและดำาเนินการตามแผน
(๑๔) การดำาเนินงานเก่ียวกับวทิยุสื่อสาร



(๑๕) การวเิคราะหแ์ละพิจารณา ทำาความเหน็ สรุป รายงาน 
เสนอแนะรวมทัง้ดำาเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เชน่ อุทกภัย วาตภัย

(๑๖) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย
            ๑.๕ งานกฎหมายและคดี  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ

(๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๒) ด้านการวางแผน
(๓) ด้านการประสานงาน
(๔)ด้านการบริการ

๒. กองคลัง มีผู้อำานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) ประเภท
อำานวยการท้องถ่ิน             ระดับต้น เลขท่ีตำาแหน่ง 05-3-04-2102-
001 เป็นผูบั้งคับบัญชาพนักงานสว่นตำาบล ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง โดยมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจา่ย การรับ การนำาสง่เงิน การเกบ็รักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส ำาคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือนคา่จา้ง คา่
ตอบแทน เงินบำาเหน็จบำานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำางบประมาณ ฐานะ
ทางการเงิน การจัดสรรเงินตา่ง ๆ การจัดทำาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจา่ยองคก์ารบริหารสว่นตำาบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วยงาน ดังตอ่ไปน้ี

๒.๑ งานการเงินและบัญชี   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ
(๑) การตรวจสอบการเบกิจา่ยทุกประเภท
(๒) การจัดทำาเชค็และจัดเกบ็เอกสารการจา่ยเงิน
(๓) การจา่ยเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส ำาคัญคูจ่า่ย
(๔) การจัดทำาบัญชีและทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งทุกประเภท
(๕) การจัดทำารายงานประจำาวัน ประจำาเดือน ประจำาปี และ

รายงานอ่ืน ๆ 
(๖) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าท่ีเก่ียวกับ
(๑) การศกึษาวเิคราะห ์และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเกบ็

ภาษีอากร   คา่ธรรมเนียม และจัดหารายได้อ่ืน ๆ  ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล
(๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน

การจัดเก็บรายได้
(๓) การวางแผนและโครงการเก่ียวกับการจัดหารายได้ขององคก์าร

บริหารสว่นตำาบล
(๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑก์ารประเมิน และกำาหนดคา่

รายปีของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบำารุงทอ้งท่ีและรายได้อ่ืน
(๕) การประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับการชำาระภาษีอากร
(๖) การจัดทำาหนังสอืแจง้ให้ผูท้ี่อยูใ่นเกณฑเ์สียภาษีทราบลว่ง

หน้า



(๗) การตรวจสอบและจัดทำาบัญชีรายช่ือของผู้ไมย่ื่นแบบแสดง
รายการทรัพยส์นิ หรือ คำาร้องภายในกำาหนด และรายช่ือผู้ไมช่ำาระภาษี คา่ธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืน ๆ ภายในกำาหนดของแต่ละปี  

(๘) การจัดทำาหนังสอืแจง้เตือนแกผู่เ้สียภาษี กรณีไมม่าย่ืนแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิภายในกำาหนด

(๙) การจัดทำาหนังสอืแจง้เตือนแกผู่เ้สียภาษีกรณีไมม่าชำาระภาษี
คา่ธรรมเนียมและรายได้อ่ืนภายในกำาหนด

(๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือดำาเนินคดีแกผู่ไ้มป่ฏิบัติ
ตามกฎหมายภาษีทอ้งถิ่น (ไมย่ื่นแบบฯ และไมช่ ำาระภาษี)  โดยเสนอให้ผูบั้งคับ
บัญชาสัง่การ

(๑๑) การดำาเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพยส์นิ
(๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการเร่งรัด

รายได้
(๑๓) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพัสดุ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ
(๑) การซ้ือและการจา้ง
(๒) การซอ่มและบำารุงรักษา
(๓) การจัดทำาทะเบียนพัสดุ
(๔) การตรวจสอบการรับจา่ยพัสดุและเกบ็รักษาพัสดุ
(๕) การเกบ็รักษาและการเบกิจา่ยวัสดุ ครุภัณฑ ์
(๖) การจัดทำาบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ ์                                    
(๗) การจัดทำาประกาศประกวดราคา
(๘) การตรวจสอบพัสดุประจำาปี
(๙) การหาขอ้เทจ็จริงกรณีพัสดุชำารุดเสื่อมสภาพ
(๑๐) การจำาหน่ายพัสดุ/การลงจา่ยออกจากบัญชี
(๑๑) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีได้รับมอบหมาย                        

๓. กองช่าง  มีผู้อำานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ) ประเภทอำานวยการ
ท้องถ่ิน ระดับต้น เลขท่ีตำาแหน่ง 05-3-05-2103-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
สว่นตำาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสำารวจ ออกแบบ 
การจัดทำาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งาน
แผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เคร่ืองจักรกล การควบคุม การบำารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผน
งาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นำา้มันเช้ือเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังน้ี

๓.๑ งานก่อสร้าง   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ
(๑) การออกแบบคำานวณด้านวิศวกรรม



(๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๓) การให้คำาปรึกษาแนะนำาและบริการเก่ียวกับงานทางด้าน

วิศวกรรม
(๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(๕) การสำารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือคำานวณ  ออกแบบกำาหนด

รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม
(๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
(๑๐) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย
(๑) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า และส่ิงติดต้ังอ่ืน  ๆ
(๒)  การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(๓) การซ่อมบำารุงถนน สะพาน ทางเท้า
(๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(๕) การประมาณราคาเก่ียวกับการบำารุงรักษาทางและสะพาน
(๖) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

งานไฟฟ้าและสาธารณะ   มีหน้าท่ีเก่ียวกับ
(1) งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ

ประปา  งานประปา
(2) งานระบายนำา้ แก้ไขปัญหานำา้ทว่มขัง การบำารุงรักษาคูคลอง 

ทอ่ระบายนำา้ ทำาการส ำารวจพ้ืนท่ีและโครงการป้องกันนำา้ทว่มขัง

(3) จัดทำาแผนโครงการบำารุงรักษาคู คลองสาธารณะ  แผน
โครงการลา้งทอ่ระบายนำา้และแผนการดูแลบำารุงรักษาเคร่ืองจักร  เคร่ืองสูบนำา้  
อุปกรณ์เก่ียวกับการระบายนำา้ให้มีความพร้อมท่ีจะใชใ้นการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
การแก้ไขเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับปัญหานำา้ทว่มขัง  การระบายนำา้และจัดตัง้งบ
ประมาณ ขุดลอก คูคลอง  คูนำา้ สร้างเข่ือน สร้างทำานบ เป็นตน้ 

(4) งานสำารวจ  ออกแบบ เขียนแบบตา่งๆ งานการกอ่สร้าง โดย
ได้รับอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พงศ.2522  แก้ไขเพิ่มเตมิฯ  ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การขุดดิน-ถมดินตาม พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน

(5) สำารวจแผนท่ี การกำาหนด/การวางผังพัฒนาเมือง  งาน
ควบคุมทางผังเมือง

(6) งานจัดรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมือง กำาหนดแนวเขตท่ีสาธารณะ
เพ่ือขอการครองสทิธิ์ในท่ีสาธารณะ การบุกรุกท่ีดินในท่ีสาธารณะร่วมกับส ำานักงานท่ี
ดินฯ



(7)งานจัดรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมือง  กำาหนดแนวเขตท่ีสาธารณะ
เพ่ือขอการครองสทิธิ์ในท่ีสาธารณะ  การบุกรุกท่ีดินให้เป็นท่ีสาธารณะ  ดูแลตรวจ
สอบท่ีสาธารณะ สิง่สาธารณูปการ  เชน่  ถนน ทางเทา้ คันดิน สะพาน ทอ่ระบายนำา้

(8) การตรวจสอบการขอใชท่ี้สามธารณะการครองสทิธิ์ในท่ี
สาธารณะ ขออนุญาตเช่ือมทางสาธารณะ  การดำาเนินคดีกับผูบุ้กรุกท่ีสาธารณะ การ
ดูแลตรวจสอบรักษาท่ีสาธารณะ/สิง่สาธารณูปการ  เชน่  ถนน ทางเทา้ คันดิน 
สะพาน  ทอ่ระบายนำา้

(9) งานสำารวจ ออกแบบ  เขียนแบบตา่งๆ งานการกอ่สร้าง โดย
ได้รับอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีตำาบลสองคลอง

(10) งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผูบั้งคับบัญชา

๔.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีผู้อำานวยการกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) ประเภทอำานวยการท้องถ่ิน 
ระดับต้น เลขท่ีตำาแหน่ง 05-3-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานสว่น
ตำาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษา  การสง่
เสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีรัฐกำาหนด  ทัง้การศึกษาในระบบ  การ
ศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาเพ่ือคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ สง่เสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ สง่เสริมทำานุบำารุง
ศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
การพัฒนากิจกรรมเด็ก  เยาวชนและนันทนาการและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบ
หมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังน้ี

๔.๑ งานบริหารการศึกษา  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ
(๑) งานสำารวจความตอ้งการและปัญหาทางการศกึษา
(๒) งานจัดเกบ็และวเิคราะหข์อ้มูลสถิติทางการศกึษา
(๓) งานประสานงานการดำาเนินการด้านวชิาการกับหน่วยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง
(๔) งานสำารวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เก่ียวกับเด็กเยาวชนและการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน
(๕) ดำาเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬา

ประชาชน กีฬาองคก์ารบริหารสว่นตำาบลสัมพันธแ์ละประสานงานด้านตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับงานกีฬาประจำาปีทุกประเภท

(๖) ศกึษา คน้ควา้ รวบรวม องคค์วามรู้ทางด้านศลิปะ และ
วัฒนธรรม

(๗) การพัฒนาแหลง่มรดกทางด้านศลิปะและวัฒนธรรม
(๘) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
(๙) การสง่เสริมภูมปัิญญาทอ้งถิ่นทางด้านศลิปะและวัฒนธรรม
(๑๐) การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชุมชนและองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น ในการดำาเนินงานด้านวัฒนธรรม
(๑๑) การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานด้านวัฒนธรรม



(๑๒) การสนับสนุนและสง่เสริมการศกึษาเก่ียวกับวัฒนธรรม
(๑๓) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย
(๑๔) การควบคุมดุแลการจัดการศกึษาปฐมวัยของโรงเรียน
(๑๕) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คูมื่อครู

สื่อการเรียนการสอนแกโ่รงเรียน
(๑๖) การติดตอ่ประสานงานกับสถานท่ีศกึษาและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง
(๑๗) การจัดตัง้สถานเล้ียงดูเดก็และศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็
(๑๘) การเผยแพร่ขา่วสาร เอกสารตา่ง ๆ กฎ ระเบียบ และ

นโยบายของทางราชการอันเก่ียวกับการจัดการศกึษาปฐมวัยของโรงเรียน
(๑๙) การสง่เสริมสุขภาพอนามัย
(๒๐) การพัฒนาเดก็กอ่นวัยเรียน
(๒๑) เร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

๕. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีนักบริหารงานสาธารณะ
สุขและส่ิงแวดล้อม  ประเภทอำานวยการต้น ระดับ ต้น  เลขท่ีตำาแหน่ง  05-
3-0 ๖-๒๑๐๔-001   เป็นผูบั้งคับบัญชาพนักงานสว่นตำาบล ประกอบด้วยงาน
ภายใน  ดังน้ี

๕.๑   งานอนามัยและสิง่แวดลอ้ม  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้าน
ตา่งๆดังน้ี

(๑)ด้านการวางแผน 
(๒)ด้านการบริหารงาน
(๓)ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
(๔)ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(๕)งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีได้รับมอบหมาย

ประกาศ   ณ   วันท่ี   29    เดือน กันยายน  พ.ศ.2560

              (นายสุระ  สทิธิศริิสาร)
                                               นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์



ประกาศองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์
เร่ือง  การกำาหนดตำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบลและพนักงานจ้าง

*********************
ด้วยองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ได้รายงานขอความเหน็ชอบ

กำาหนดตำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบลและพนักงานจา้งตอ่คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบล
จังหวัดขอนแกน่ (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน่) 

บัดน้ี คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ (ก.อบต.จังหวัด
ขอนแกน่) ในการประชุมครัง้ท่ี 9 / ๒๕ 60  เม่ือวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2560  เหน็
ชอบให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ ประกาศใชแ้ผนอัตรากำาลัง ๓ ปี ขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เพ่ือเป็นกรอบในการกำาหนด
ตำาแหน่ง และการใชต้ ำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบล  ซ่ึงแจง้ให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลทราบ
แลว้ ตามหนังสอืจังหวัดขอนแกน่ ท่ี ขก 0023.2/ว 28808  ลงวันท่ี 29  กันยายน  
พ.ศ.2560

                    อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคทา้ย ประกอบกับมาตรา ๑๕ 
แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ขอ้ ๑๓ และขอ้ ๒๐ 
แหง่ประกาศหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารสว่น
ตำาบล  ลงวันท่ี ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ่มเติม  องคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลโนนสมบูรณ์  จึงประกาศกำาหนดตำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบล ดังตอ่ไปน้ี

ท่ี ตำาแหน่ง ตำาแหน่งเลขท่ี ระดับ
จำานว

น
ต้ังแต่วัน

ท่ี
หมายเ

หตุ

๑
ปลัด อบต. (นักบริหารงานทอ้ง
ถ่ิน)

05-3-๐๐-1 ๑๐๑-
๐๐๑

กลาง ๑
1

ต.ค.256
0

๒
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน
ทอ้งถิ่น)

05-3-๐๐-1 ๑๐๑-
๐๐ 2 ตน้ ๑

1
ต.ค.256

0
สำานักปลัดองคก์ารบริหาร
สว่นตำาบล

3 หน.สำานักปลัด อบต. (นัก
บริหารงานท่ัวไป)

05-3-๐๑-2101-
๐๐๑

ตน้ ๑
1

ต.ค.256
0

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป



4 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
๐๕๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐

๒
ตน้ ๑

1
ต.ค.256

0
งานบริหารท่ัวไป

5 นักจัดการงานท่ัวไป
05-3-01-3101-

001
ปก./
ชก. ๑

1
ต.ค.256

0

6 นักทรัพยากรบุคคล
05-3-01-3102-

001
ปก./
ชก. ๑

1
ต.ค.256

0

7 เจา้พนักงานธุรการ 
05-3-01-4101-

001
ปง./
ชง. ๑

1
ต.ค.256

0

8 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธุรการ ๐๑-ภ-๐๐๑ - ๑
1

ต.ค.256
0

9 ภารโรง ๐๑-ท-๐๐๑ - ๑
1

ต.ค.256
0

10 คนงาน ๐๑-ท-๐๐๒ - ๑
1

ต.ค.256
0

11 พนักงานขับรถยนต์ ๐๑-ท-๐๐๓ - ๑
1

ต.ค.256
0

12 พนักงานขับรถยนต์ ๐๑-ท-๐๐๔ - ๑
1

ต.ค.256
0

ท่ี ตำาแหน่ง ตำาแหน่งเลขท่ี ระดับ จำานว
น

ต้ังแต่วัน
ท่ี

หมายเ
หตุ

งานนโยบายและแผน

13 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
05-3-01-3103-

001
ปก./
ชก. 1

1
ต.ค.256

0
งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

14 นักพัฒนาชุมชน 05-3-01-3801-
001

ปก./
ชก.

1 1
ต.ค.256



0
งานกฎหมายและคดี

15 นิติกร
๐๕-๓-๐๑--๓๑๐๕-
๐๐๑

ปก./
ชก. ๑

1
ต.ค.256

0
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

16 เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

05-3-01-4805-
001

ปง./
ชง.

1
1

ต.ค.256
0

17
พนักงานขับรถยนต ์(ท่ัวไป) (รถ
บรรทุกนำา้ฯ) 01-ท-00 ๕ - 1

1
ต.ค.256

0

18 พนักงานดับเพลิง(ท่ัวไป) 01-ท-00 ๖ - 1
1

ต.ค.256
0

19 พนักงานดับเพลิง(ท่ัวไป) 01-ท-00 ๗ - 1
1

ต.ค.256
0

กองคลัง

20 ผูอ้ ำานวยการกองคลัง (นักบริหาร
งานการคลัง)

05-3-04-2102-
001 ตน้ 1

1
ต.ค.256

0

21 ฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

05-3-04-2102-
002

ตน้ 1
1

ต.ค.256
0

งานการเงินและบัญชี

22 จพง.การเงินและบัญชี
05-3-04-3201-

001
ปก./
ชก. 1

1
ต.ค.256

0

23 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงินและ
บัญชี(ภารกิจ) 04-ภ-00 ๒ - 1

1
ต.ค.256

0
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

24 นักวชิาการจัดเกบ็รายได้
05-3-04-3203-

001
ปก./
ชก. 1

1
ต.ค.256

0



25 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานจัดเกบ็ราย
ได้(ภารกิจ) 04-ภ-003 - 1

1
ต.ค.256

0
งานทะเบียนทรัพยสิ์นและ
พัสดุ

26 นักวชิาการพัสดุ
05-3-04-3204-

001
ปก./
ชก. 1

1
ต.ค.256

0

27 ผูช้ว่ยนักวชิาการพัสดุ 04-ภ-00 ๔ - 1
1

ต.ค.256
0

กองช่าง

28
ผูอ้ ำานวยการกองชา่ง (นักบริหาร
งานชา่ง )

05-3-05-2103-
001 ตน้ 1

1
ต.ค.256

0

29 ฝ่ายก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้าง 05-3-04-2103-

002
ตน้ 1

1
ต.ค.256

0
งานก่อสร้าง

30 นายชา่งโยธา
05-3-05-4701-

001
ปง./
ชง.

1
1

ต.ค.256
0

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

31
นายชา่งโยธา

05-3-05-4701-
00 ๒

ปง./
ชง. 1

1
ต.ค.256

0

ท่ี ตำาแหน่ง ตำาแหน่งเลขท่ี ระดับ
จำานว

น
ต้ังแต่วัน

ท่ี
หมายเ

หตุ
งานไฟฟ้าและสาธารณะ

32
ผช.นายชา่งไฟฟ้า

05-ภ-005 - 1
1

ต.ค.256
0

33
พนักงานสูบนำา้

05-อ-008 - 1
1

ต.ค.256
0



34
พนักงานสูบนำา้

05-ท-009 - 1
1

ต.ค.256
0

35
พนักงานสูบนำา้

05-ท-010 - 1
1

ต.ค.256
0

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

36 ผูอ้ ำานวยการกองการศกึษาฯ
(นักบริหารการศกึษา)

05-3-08-
2107-001 ตน้ 1

1
ต.ค.256

0
งานบริหารการศึกษา

37 นักวชิาการศกึษา
05-3-08-
3803-001

ปก./
ชก. 1

1
ต.ค.256

0

38 ผูช้ว่ยนักวชิาการศึกษา ๐๘-ภ-๐๐๖ - 1
1

ต.ค.256
0

ศพด.วัดสระจันทร์

39 ครู
05-3-08-
2202-208

ค.ศ.
1 1

1
ต.ค.256

0

40 ผูดู้แลเดก็(ภารกิจ) 08-อ-007 - 1
1

ต.ค.256
0

41 ผูดู้แลเดก็(ภารกิจ) 08-ภ-008 - 1
1

ต.ค.256
0

42 คนงาน 08-ท-011 - 1
1

ต.ค.256
0

ศพด.นิคมโนนสมบูรณ์

43 ครู
05-3-08-
2202-209

ค.ศ.
1 1

1
ต.ค.256

0

44 ครู
05-3-08-2202-

210
ค.ศ.
1

1
1

ต.ค.256
0



45 ครู
05-3-08-2202-

211
ค.ศ.
1

1
1

ต.ค.256
0

46 ครู
05-3-08-2202-

212
ค.ศ.
1

1
1

ต.ค.256
0

47 ครู
05-3-08-2202-

212
ค.ศ.
1

1
1

ต.ค.256
0

48 ผูดู้แลเดก็ 08-ภ-009 - 1
1

ต.ค.256
0

49 คนงาน 08-ท-012 - 1
1

ต.ค.256
0

50 คนครัว 08-ท-013 - 1
1

ต.ค.256
0

51 ภารโรง 08-ท-014 - 1
1

ต.ค.256
0

กองสาธารณะสุขและสิ่ง
แวดล้อม

52 ผอ.กองสาธารณสุขและสิง่
แวดลอ้ม

05-3-06-2104-
001 ตน้ 1

1
ต.ค.256

0
งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม

53 พนักงานขับรถยนต์ 06-ท-015 - 1
1

ต.ค.256
0

54 พนักงานขับรถยนต์ 06-ท-016 - 1
1

ต.ค.256
0

55 คนงานประจำารถขยะ 06-ท-017 - 1
1

ต.ค.256
0

56 คนงานประจำารถขยะ 06-ท-018 - 1
1

ต.ค.256
0

ท่ี ตำาแหน่ง ตำาแหน่งเลขท่ี ระดับ จำานว
น

ต้ังแต่วันท่ี หมายเ
หตุ

57 คนงานประจำารถขยะ 06-ท-019 - 1 1
ต.ค.256



0

58 คนงานประจำารถขยะ 06-ท 020 - 1
1

ต.ค.256
0

59 คนงานประจำารถขยะ 06-ท-021 - 1
1

ต.ค.256
0

60 คนงานประจำารถขยะ 06-ท-022 - 1
1

ต.ค.256
0

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ   ณ   วันท่ี    29   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕ 60        

                  (นายสุระ  สทิธิศริิสาร)
                                                         นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์



คำาสัง่องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์

ท่ี ๓๘๔ / ๒๕ 60

เร่ือง  การจัดบุคลากรลงสูต่ ำาแหน่งตามแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561-2563

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

           ด้วยองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  ได้ขอความเหน็ชอบการ
จัดบุคลากรลงสูต่ ำาแหน่งตามแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2563  ตอ่คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ (ก.อบต.จังหวัด
ขอนแกน่) 

         บัดน้ี  คณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ 
(ก.อบต.จังหวัดขอนแกน่)    ในการประชุมครัง้ท่ี  ๙/๒๕ 60  เม่ือวันท่ี   26  
กันยายน  ๒๕ 60  เหน็ชอบให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์ จัดบุคลากรลง
สูต่ ำาแหน่งตามแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  ซ่ึง
แจง้ให้องคก์ารบริหารสว่นตำาบลทราบแลว้ ตามหนังสอืจังหวัดขอนแกน่ ดว่นท่ีสุด    
ท่ี ขก ๐๐๓๗.๒/ว 28808 ลงวันท่ี   29  กันยายน  2560

        ฉะนัน้ อาศัยอำานาจตามมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๕ แหง่พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน่) เร่ือง หลักเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล ลงวันท่ี ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิม่เติม องคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนนสมบูรณ์  จึงจัด
บุคลากรลง   สูต่ ำาแหน่งตามแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2563  ตามบัญชีแนบทา้ยคำาสัง่น้ี

ทัง้น้ี  ตัง้แตวั่นท่ี  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ 60 เป็นตน้ไป

สัง่  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕ 60



              (นายสุระ  สทิธิศริิสาร)
                                                    นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลโนน
สมบูรณ์
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