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แผนอัตรากําลัง 3 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-25๖๓
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
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คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยโครงสรางการแบงงาน
และระบบงานที่เหมาะสมไมซ้ําซอน มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม ทั้งยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการ
ใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวใหเหมาะสมอีกดวย
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกกปลาซิ ว จึ ง ได มี ก ารวางแผนอั ต รากํ า ลั ง ใช ป ระกอบในการจั ด สรร
งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจอํานาจหนาที่มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมี
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปน
อยางดี

องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว

๑

แผนอัตรากําลัง 3 ป
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหนง และมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ขอ 5 กําหนดใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใดระดับใด อยูในสวนราชการใด
จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน
ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ที่จะตองใชจายในดานบุคคล โดยใหองคการ
บริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพื่อใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล( ก.อบต. ) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนด
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2545 กําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยใหเสนอให ก.อบต.
จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบโดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจั ดทําแผน
อัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน
วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนด
ตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลังที่จัดทําขึ้นในครั้งแรก
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ไดกําหนดไวตามมาตรฐาน
ทั่วไปตาม ขอ 1.1 และตามประกาศกําหนด ตามขอ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ได
ใหความเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบตครั้งที่ ๙/254๗ เมื่อวัน ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.254๗
และในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบตครั้งที่ ๓/254๙ เมื่อวัน ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.254๙ และผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร ไดลงนาม เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2545 และประกอบกับมติ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๖๐ ขึ้น
๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
จึงจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป สําหรับปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขึ้น
2. วัตถุประสงค

การวางแผนอัตรากําลังเพื่อแกปญหาเรื่องการกําหนดตําแหนง และการปรับระดับตําแหนง ตอง
ดําเนินการในภาพรวมทั้งหนวยงาน เนนถึงโครงสราง วัตถุประสงคและขอบเขตหนาที่ของหนวยงาน ใหสอดคลอง
กับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหนวยงาน โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังลวงหนา 3 ป ซึ่งตองมีแผน
กําลั งคนให ส อดคล องกั บ แผนพั ฒ นาขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB:
Planning Programming Budgeting) การกําหนดอัตรากําลังคนตองสอดคลองกับแผนงาน โครงการ แผน
งบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกําลังคน) และมีการทบทวน

๒
ตรวจสอบหนาที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง (Position
Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อปองกันปญหาหนาที่ซ้ําซอน คนลนงาน และ
กําลังคนไมเพียงพอของหนวยงาน เพื่อแกปญหาในการบริหารงานบุคคล ที่จะตองปรับปรุงแกไขทั้งระบบไป
พรอม ๆ กัน ทั้งหนาที่ของหนวยงาน โครงการ ระบบงาน การกําหนดตําแหนง และการปรับระดับตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงคที่จะตองจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
2.1 เพื่อให องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม
ซ้ําซอน
2.2 เพื่อให องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลังโครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ
การใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร ของ
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ใหเหมาะสม
2.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล มีการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณ และบรรจุแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบล เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
๒.๖ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามที่กฏหมายกําหนด
3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ซึ่งมีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลกกปลาซิว เปนประธาน เห็นสมควรใหจัดทํา แผนอัตรากําลัง 3
ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
3.1 วิเ คราะห ภารกิจ อํ านาจหนาที่ความรับ ผิด ชอบขององค การบริ หารส ว นตํ าบลกกปลาซิ วตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และสภาพปญหาของตําบลกกปลาซิว
3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของตําบลกกปลาซิว ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็นคาใชจาย
บุคลากรเข ามาร วมพิจ ารณา เพื่อการจั ดการทรั พยากรบุคคลที่มีอยู เป นไปอยางมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดกํ าหนด
ตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ

๓
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ โดยในสวนนี้จะ
คํานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้น
งานในแต ล ะประเภท เพื่ อ ให ก ารกํ า หนดตํ า แหน ง และการปรั บ ระดั บ ชั้ น งานเป น ไปอย า งประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรสวนทองถิ่น (พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลู ก จ า งประจํ า และพนั ก งานจ า ง) โดยหลั ก การแล ว การจั ด สรรประเภทลั ก ษณะงานผิ ด จะมี ผ ลกระทบต อ
ประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในแตละสวนราชการจะตองพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมี
ความเหมาะสมหรื อ ไม ห รื อ ควรเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการกํ า หนดตํ า แหน ง เพื่ อ ให ก ารทํ า งานเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดยสมมุติฐานวา
งานใดที่ตองมีกระบวนการและตองใชเวลามากโดยเปรียบเทียบ ยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไรก็ดีใน
ภาคราชการสวนทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองาน
บริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาที่ใชในกรณีภาคราชการสวน
ทองถิ่นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนด
คํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก อนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแต
ละสวนราชการตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่สอดคลองกับหนวยงานหรือไม เพราะใน
บางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะงานเปนโครงการพิเศษ หรือของหนวยงานอื่น ก็ไมมี
ความจําเปนตองมาใชประกอบพิจารณาดวย
3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพื่อประกอบการกําหนดอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธที่พึง
ประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตองใชสําหรับการ
สรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยมีสมมุติฐานวา หากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ปจจุบันและในอนาคตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจจะตองมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการกําหนด/
เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการ
และองคกรอยางสูงสุด
3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย 3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบ งงานใน
พื้นที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางที่มีมากเกินไปจะทําให
เกิดตําแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสวนราชการ
นั้ น ซึ่ ง อาจมี ค วามจํ า เป น ต อ งทบทวนว าการกํ าหนดโครงสร างในป จ จุ บั น ของแต ล ะส ว นราชการนั้ น มี ความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ
สูงอายุเปนจํานวนมาก ดังนั้น อาจจะตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับการ

๔
เกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตําแหนงที่เกษียณอายุไป เปนตน
3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวนราชการ
และผูมีสวนเกี่ยวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือสัมภาษณซึ่งมุมมองตางๆ อาจทําใหการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ กรอบอั ต รากํ าลั ง ขององค กรอื่ น ๆ กระบวนการนี้ เ ป น
กระบวนการนําข อมู ลของอั ตรากํ าลังในหน ว ยงานที่ มีลั กษณะงานใกล เคี ย งกัน เช น การเปรี ย บเทีย บกรอ
อัต รากํ าลั งของงานการเจ าหน าที่ ในเทศบาล ก. และงานการเจ าหน าที่ ในเทศบาล ข. ซึ่ งมี ห น าที่ รั บ ผิ ด ชอบ
คลายกัน โดยสมมุติฐานวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกัน
3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคน โดย
ตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว มีพื้นที่ประมาณ 196 กม2 หรือประมาณ 122,500 ไร หาง
จากอําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร หางจากจังหวัดสกลนคร ระยะทาง
ประมาณ 43 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดกับองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
ทิศใต
ติดกับองคการบริหารสวนตําบลนาตาล อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนครทิศ
ทิศตะวันออก ติดกับองคการบริหารสวนตําบลโคกภู
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนครทิศ
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว แบงเขตการปกครองออกเปน 9 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานกกปลาซิว
หมูที่ 2 บานนาขี้นาค
หมูที่ 3 บานหนองครอง
หมูที่ 4 บานกกโด
หมูที่ 5 บานนาผาง
หมูที่ 6 บานโพนแพง
หมูที่ 7 บานนาเจริญ
หมูที่ 8 บานโพนบก
หมูที่ 9 บานโนนเจริญ
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว มีลักษณะภูมิประเทศ พื้นทีส่ วนใหญเปนที่ราบลุมเชิงเขาที่ดอนตื้น
ถึงดอนลึกเทือกเขาภูพาน ลักษณะดินเปนดินชุดภูเขา มีความลาดชันสูง เหมาะแกการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน
เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวมีความครบถวน องคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลกกปลาซิ ว สามารถดํ า เนิ น การตามอํ านาจหน า ที่ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วิ เ คราะห ส ภาพ
ปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลวามีปญหาอะไรและความจําเปนพื้นฐานและความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ ดังนี้
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สภาพปญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความตองการของประชาชนโดยแบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก
1.2 ปญหาการไมมีโทรศัพทสาธารณะใชอยางเพียงพอ
1.3 ไมมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
1.4 ไฟฟาแรงต่ํายังขยายเขตไมครอบคลุม
1.5 ไฟฟาสองทางยังไมเพียงพอ
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
2.1 ปญหาการขาดความรูและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
2.2 ปญหากลุมอาชีพขาดความรูในการบริหารงานในกลุมอาชีพ
2.3 ปญหาขาดตลาดจําหนายผลผลิตทางการเกษตร
2.4 ปญหาหนี้สินของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้น
2.5 ปญหาการขาดเงินในการลงทุน
3. ปญหาดานแหลงน้ํา
3.1 ปญหาการขาดแคลนน้ําในภาคฤดูรอน ในการเกษตร
3.2 ปญหาแหลงน้ําในการอุปโภคบริโภค
3.3 ปญหาการที่ไมมีภาชนะรองรับน้ําฝน
3.4 ระบบประปาหมูบานไมเพียงพอ
3.5 ระบบประปาชํารุด
4. ปญหาดานสังคม
4.1 ปญหาการวางงาน
4.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
4.3 ปญหาการแพรระบาดและปองกันไขเลือดออกและโรคระบาดตาง ๆ
4.4 ปญหาดานขอมูลขาวสาร ดานสาธารณสุข และอนามัย
4.5 ปญหาวัยรุนมั่วสุมกัน
5 ปญหาดานการเมืองการบริหาร
5.1 ประชาชนยังขาดรูในสิทธิและหนาที่ของตนเอง
5.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ
5.3 งบประมาณในการบริหารไมเพียงพอกับภารกิจอํานาจหนาที่
6 ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 ประชาชนขาดการตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
6.2 ปญหาแหลงน้ําธรรมชาติ หวย หนอง ตื้นเขิน ทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําได
6.3 ปญหาการทิ้งขยะไมเปนที่และขาดการทําลายที่ถูกวิธี
6.4 ปญหาการปลอยน้ําทิ้งจากชุมชน
7. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
7.1 ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
7.2 ยังขาดสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ทองเที่ยว
7.3 ศักยภาพพื้นที่ และบุคลากรภายในสถานศึกษาขาดการพัฒนา

๖
ความตองการของประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อเปนการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ เพื่อยกระดับความเปนอยูและอํานวย
ความสะดวกในชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนา
1.1 มีถนนที่มีสภาพดีสามารถใชสัญจรไปมาอยางสะดวกและทั่วถึงทุกพื้นที่
1.2 มีโทรศัพทสาธารณะครบทุกหมูบาน
1.3 มีไฟฟาใชและโคมไฟสาธารณะเพียงพอตอความตองการ
1.4 มีศาลาอเนกประสงคสําหรับประกอบกิจกรรมตาง ๆ ประจําหมูบาน
1.5 มีการสรางสะพานขามลําหวยตาง ๆ
1.6 มีการออกเอกสิทธิ์ที่ดินทํากินใหกับราษฎร
1.7 มีการฝงทอระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง
1.8 มีรั้วกั้นแนวเขตที่ชัดเจนลอมรอบสถานที่ราชการ
1.9 มีเสียงตามสายในการประชาสัมพันธครบหมูบาน
2. ความตองการดานเศรษฐกิจ
2.1 ประชาชนไดมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตอื่น ๆ
2.2 ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
2.3 มีการแทรกแซงราคาพืชผลมีการสรางอาคารยุงฉาง
2.4 ใหมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2.5 ลดภาระหนี้สินและสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
2.6 มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิตซึ่งใชตนทุนต่ําแตมีคุณภาพสูง
2.7 สนับสนุนใหประชาชนรวมกลุมอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเพิ่มอํานาจการตอรอง
3. ความตองการดานแหลงน้ํา เพื่อใหมีน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคตลอดป
3.1 จัดใหมีแหลงน้ําเพียงพอในการเกษตรและอุปโภค – บริโภค
3.2 มีประปาใชครบทุกหลังคาเรือน
3.3 มีภาชนะกักเก็บน้ําฝนที่เพียงพอ
4. ความตองการดานสังคม
4.1 มีการแกไขปญหาการวางงานและการวางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
4.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมและสรางความเขมแข็งชุมชนสงเสริม
สวัสดิการ และนันทนาการ การปองกันปญหายาเสพติด การรักษาความเรียบรอยของประชาชนรวมถึงการ
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย
4.3 สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.4 มีการควบคุมปองกันโรคติดตอ
4.5 เพิ่มอัตราการศึกษาตอของประชากร 100%
4.6 ประชากรไดรับบริการและคุมครองดานการสาธารณสุขอยางทั่วถึงตามนโยบายของ
รัฐบาล
4.7 มีการจัดตั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนอยางเหมาะสมและอยางเพียงพอ
5. ความตองการดานการเมืองและการบริหาร
5.1 สงเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนในตําบลมีความรู
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ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5.2 ใหความรูทางดานกฎหมายแกประชาชนประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง
5.3 ทําการเมืองทุกระดับใหมีความโปรงใสและเปนแบบอยางองคกรชุมชนที่เขมแข็ง
5.4 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูมีคุณธรรมและมีเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานเพียงพอใน
การบริการ
6. ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิด
ความนาอยูและมีความยั่งยืน
6.2 ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความรูสึกอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
6.3 สงเสริมใหประชาชนนําสมุนไพรพื้นบานมาใชอยางถูกวิธีและคุณคามากขึ้น
6.4 ชุมชนสามารถจัดการเรื่องสุขาภิบาลในชุมชนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว นั้น เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา รวมรับประโยชน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาจะสําเร็จได จําเปนต องอาศัย
ความรวมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากัน
อยางจริงจังองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของ
ประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให
พรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น
จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองในทองถิ่นและยังสงเสริมจัดตั้งกลุมอาชีพเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
สวนรวม การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหทราบวาองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบลมี อํานาจหน าที่ ที่จ ะเข าไปดํ าเนิ น การแก ไขป ญหาในเขตพื้ น ที่ ให ต รงกั บ ความต องการของ
ประชาชนไดอยางไรโดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลกกปลาซิว กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่ง
ภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และยังการ
กําหนดไวในพระราชบั ญญัติ กําหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํ านาจให องคกรปกครองสว นทองถิ่ น พ.ศ.
2542 ดังนี้
5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ( มาตรา 67 (1) )
(2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค -บริโภค และการเกษตร ( มาตรา 68(1) )
(3) ใหมีและบํารุงรักษาการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น ( มาตรา 68 (2) )
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ( มาตรา 68 (3) )
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ ( มาตรา 16 (4) )
(6) การสาธารณูปการ ( มาตรา 16 (5) )
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5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6) )
(2) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ( มาตรา 68 (4)
(3) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผูดอยโอกาส
(มาตรา 16 (10) )
(4) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา16(2))
(5) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การผังเมือง ( มาตรา 68 (13) )
(2) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ( มาตรา 16(17) )
(3) การควบคุมอาคาร ( มาตรา 16(28) )
5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) )
(2) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7) )
(3) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ ( มาตรา 16(6) )
(4) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน ( มาตรา 16(7) )
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ( มาตรา 67 (2) )
(2) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ( มาตรา 17(12) )
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น (มาตรา 67 (8) )
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5) )
(3) การจัดการศึกษา ( มาตรา 16(9) )
(4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(มาตรา17(18))
5.7 ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา
45(3))
ภารกิจทั้ง 7 ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจ อบต. สามารถจะแกไขปญหาขององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลกกปลาซิ ว ได เ ป น อย า งดี มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลโดยคํ า นึ งถึ ง ความต อ งการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวย การดําเนินการของ อบต. จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
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สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผูบริหาร อบต. เปนสําคัญ
หมายเหตุ - มาตรา 67 , 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
- มาตรา 16 , 17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
การวิ เ คราะห ภ ารกิ จ และอํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกกปลาซิ ว ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลในชวงระยะเวลา 3 ป ข างหนา สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(2560-2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ แผนพั ฒนาจั งหวั ด แผนพั ฒ นาอําเภอ แผนพัฒ นา
ทองถิ่น 4 ป (2561-2564) องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว นโยบายรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพ
ปญหาในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว โดยใชหลัก SWOT ในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)
๑. ประชาชนมีความสามัคคีรวมมือทํากิจกรรมตางๆ
๒. การบริหารจัดการดี เทศบาลใหความชวยเหลือและ
บริการไดรวดเร็ว
๓. มีงานประเพณีในทองถิ่น เชน งานบุญบั้งไฟ ประเพณี
ลอยกระทง
๔. ประชาชนมีความเขาใจระบบประชาธิปไตย
๕. บานเมืองมีความปลอดภัย สงบ และอยูแบบ
เรียบงาย
๖. มีสถานศึกษา และศูนยการเรียนรู
๗. มีแหลงกระจายสินคาทางการเกษตร
๘. มีการจัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายของรัฐบาลเนนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สินคาการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาใหกับเกษตรกร เชน
นโยบายการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
2. นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญในการกระจายอํานาจสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาแหลงน้ํา
การจัดการทําระบบสงน้าํ สงผลตอประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกร
4. นําเทคโนโลยีทที่ ันสมัยมาพัฒนาใชกับการทํางาน

จุดออน (Weakneses)
1. ประชาชนมีรายไดนอย ขาดรายไดเสริม
2. มีความขัดแยงทางการเมืองทองถิ่นของคนในชุมชน
3. ประชาชนละเลยไมใสใจเรื่องสุขภาพของตัวเอง
4. ขาดการสงเสริมการทองเที่ยว
5. ขาดงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น
6. ปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน
7. ขาดการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
8. ตนทุนการผลิตสูง เชน ปุย ยาฆาแมลง
9. ใชสารเคมีในการเกษตรมากเปนผลเสียตอแหลงน้ํา
10. มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน การตัดไม
ทําลายปา
อุปสรรค (Threats)
1. ราคาพืชผลต่ํา เพราะเศรษฐกิจไมดี
2. การเมืองและนโยบายรัฐเปลีย่ นแปลงบอยทําใหทํางาน
ลาชา
3. การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนและคน
ทั่วไป
4. เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ เชนภัยธรรมชาติ
ภาวะโลกรอน
5. เด็ก เยาวชนมัวเมาเทคโนโลยี เชน อินเตอรเน็ต มือถือ
6. เกษตรกรปลูกพืชตามกระแสทําใหผลผลิตลนตลาด
7. ประชาชนไมรูเทาทัน ขาดภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต
ภายใตกระแสเศรษฐกิจระบบทุนนิยม
8. การบูรณาการงานระหวางองคกรกับหนวยงานตาง ๆ ไม
ชัดเจน

๑๐
สรุปรวมผลการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis)
จากผลการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis) ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวไดเห็น
จุดแข็ง จุดออนโอกาส และอุปสรรคออกมานั้น สามารถสรุปเพื่อนํามาจัดเปนแนวทางในการพัฒนาไดดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นแตละกิจกรรมนั้น ทั้ ง ๙ ชุมชน
ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยางดี
๒. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมควร
สนับสนุนจัดหาแหลงกระจายสินคาใหมีเพิ่มขึ้น เพราะปจจุบันเรายังขาดพอคาเพื่อมารับซื้อผลิตผลทางการเกษตร
๓. ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับดานการกีฬามากขึ้น เพื่อสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรงของประชาชน รวมทั้งยังชวยใหเยาวชนมีกิจกรรมที่ไดทํารวมกันจะไดหางไกลจากยาเสพติด
๔. สงเสริมกิจกรรมดานการศึกษาแกเด็กนักเรียน เพื่อใหเด็กนักเรียนไดมีทักษะการเรียนรูเพิ่มขึ้น
๕. การบริห ารจัด การขององค การบริหารส วนตําบลกกปลาซิว การให บริ การดานต าง ๆ แก
ประชาชนตองมีความรวดเร็ว ยุติธรรม เพื่อใหประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจในการมาใชบริการ
๖. สงเสริมกิจกรรมลดการใชสารเคมีในการทําเกษตรกรรม เพื่อที่จะลดปริมาณสารพิษตกคางที่
อาจเกิดขึ้นในแหลงน้ําได
๗. สงเสริมใหประชาชนมี ความรูความเขาใจเกี่ยวกั บระบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้ น สรางความ
สมานฉันทในเขตชุมชนลดการขัดแยงทางการเมืองในทองถิ่น
๘. จั ด กิจ กรรมเพื่อส งเสริ มเกี่ ยวกั บการอนุรั ก ษ ธ รรมชาติ ผลเสีย จากการตั ด ไม ทําลายปาให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความเห็นตาง ๆ
๙. สงเสริมกิจกรรมเพื่อสงเสริมกลุมอาชีพ และใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพดานตาง ๆ
เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทําการเกษตร
การวิเคราะหยุทธศาสตร อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ในภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิวจะตองดําเนินการ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
1.1พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
1.2พัฒนาตามแนวทางพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจและดํารงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและอนุรักษวัฒนธรรมไทย
มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
2.1 สงเสริมการทองเที่ยว
2.2 สงเสริมการอนุรักษ ฟน ฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
3.1 สงเสริมดานการศึกษา
3.2 สงเสริมกีฬาและนันทนาการ

๑๑
3.๓ สงเสริมสวัสดิการคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูยากจน และผู
ติดเชื้อเอดส
3.๔ สงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณสุข
3.๕ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน และกลุมองคกรตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
4.1 การอนุรักฟนฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคม
5.๒ กอสราง ปรับปรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
5.๓ พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
5.๔ สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวม
5.๕ สงเสริมการแกไขปญหายาเสพติดและการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น
5.๖ สงเสริมรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จุดยืนทางยุทธศาสตร
(๑) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(๒) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
(๓) สงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชุมชนในการพึ่งตนเอง
(๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ อบต. จะดําเนินการ
ภารกิจที่ไดวิเคราะหตามขอ 5 จํานวน 7 ภารกิจ นํามากําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว มีภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่
ตองดําเนินการ ดังนี้
6.1ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.2 ภารกิจรอง
1. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
2. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑๒
7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต) กําหนดให เปน
ขนาดกลาง โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๔ สวน ไดแก สํานักงานปลัด อบต. กองคลัง
กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กําหนดกรอบอัตราพนักงานสวนตําบล ๑๗ อัตรา ครู ๓
อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ ๑๑ อัตรา พนักงานจางทั่วไป ๒ อัตรา รวมกําหนดตําแหนงทั้งสิ้นจํานวน 3๓
อัตรา โดย ก.อบต.(เดิม) กําหนดตําแหนงในสายงานไวเพียง 18 สายงานและกําหนดวาตําแหนงในแตละสายงาน
จะมีจํานวนเทาใด ทําใหองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ไมสามารถกํา หนดตําแหนงตางๆ เพิ่มใหมไดตาม
ความจําเปนที่จะตองใชคนที่มีความรูความสามารถดานอื่นๆ นอกเหนือจากตําแหนงที่กําหนดไว เพื่อใชแกปญหา
ของประชาชนในเขตตําบลกกปลาซิว ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดโครงสราง และกําหนดกรอบอัตรากําลังให
สอดคลองกับภารกิจ และ อํานาจหนาที่ เพื่อที่จะสามารถแกไขปญหา ขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว มีภารกิจอํานาจหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 25๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสราง
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิ ว ได ทําการวิเ คราะหภารกิจ และปริมาณงาน รวมทั้งสภาพ
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ เรียบรอยแลว โดยนําผลการวิเคราะหมาจัดทํากรอบโครงสรางสวน
ราชการทํ าการเปรี ยบเทียบใหเห็ นวากรอบโครงสร างส วนราชการเดิ มทั้งหมดมีภารกิจและกรอบโครงสรางสว น
ราชการที่จะกําหนดขึ้นใหม รายละเอียดดังนี้
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๓. สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป/
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอํานวยการ
- งานปองกัน
- งานฟน ฟู
1.๔ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหและพัฒนา
สตรี
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานฝกอบรมพัฒนาการ
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูพิการ
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานขอมูล
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุม
- งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพดําเนินการ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๓. หนวยตรวจสอบภายใน
๑.๑ งานตรวจสอบภายใน
๔.สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอํานวยการ
- งานปองกัน
- งานฟน ฟู
1.๔ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหและพัฒนา
สตรี
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานฝกอบรมพัฒนาการ
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูพิการ
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานขอมูล
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุม
- งานสงเสริมทุนกลุมอาชีพดําเนินการ

๔. กองคลัง
1. งานการเงิน
- งานรับเงิน เบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

๕ กองคลัง
1. งานการเงิน
- งานรับเงิน เบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ
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2. งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
- งานพัฒนารายได
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัด
4.. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสนิ และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ
และยานพาหนะ

2. งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
- งานพัฒนารายได
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัด
4.. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสนิ และแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ
และยานพาหนะ

๕. กองชาง
3.1 งานกอสราง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานสาธารณูปโภค

๖. กองชาง
1. งานกอสราง
- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทาง
คมนาคม
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- งานออกแบบ
- งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
- งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
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๖. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรู
- งานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถม
และมัธยม
- งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและ
เยาวชน ศูนยเยาวชน อบต.
- งานสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- งานศูนยเยาวชน
- งานการกีฬา
๔.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานแผนและงานวิชาการ
- งานสงเสริมและสนับสนุนการเรียนชุมชน
- งานสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนยเด็ก
เล็กและ อนุบาล (งานการศึกษาปฐมวัย)
- งานประสานและสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- งานสงเสริมและสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
- งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
3. งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค
และกิจการประปา
- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
- งานจัดตกแตงสถานที่
- งานสวนสาธารณะ
4. งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดนิ และฟน ฟูเมือง
๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรู
- งานสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถม
และมัธยม
- งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและ
เยาวชน ศูนยเยาวชน อบต.
- งานสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- งานศูนยเยาวชน
- งานการกีฬา
๔.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานแผนและงานวิชาการ
- งานสงเสริมและสนับสนุนการเรียนชุมชน
- งานสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
และ อนุบาล (งานการศึกษาปฐมวัย)
- งานประสานและสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- งานสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น
- งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
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- งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและ
เยาวชน
- งานสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิน่
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานศูนยวัฒนธรรม
๔.๓ งานกิจการโรงเรียน
- งานดานการศึกษาดานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
โรงเรียน
- งานดานบริการและบํารุงสถานศึกษา
- งานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและ
เยาวชน
- งานสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิน่
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานศูนยวัฒนธรรม
๔.๓ งานกิจการโรงเรียน
- งานดานการศึกษาดานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
โรงเรียน
- งานดานบริการและบํารุงสถานศึกษา
- งานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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8.2 การวิเคราะห การกําหนดตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะดําเนินการในแตละสวน
ราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด เพื่อนํามา
วิเคราะหวาจะใชตําแหนงประเภทใด สายงานใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ
ปริ มาณงาน เพื่ อใหคุมค าต อการใชจ ายงบประมาณขององคการบริห ารสว นตํ าบลกกปลาซิ ว และเพื่ อใหการ
บริ ห ารงานขององค การบริห ารส ว นตําบลกกปลาซิว เป น ไปอยางมีป ระสิทธิ ภาพ ประสิ ทธิผ ล โดยนํ าผลการ
วิเคราะหตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้

๑๗
กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ระหวางวันที่ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
สวนราชการ
นักบริหารงานทองถิ่น (ระดับกลาง)
นักบริหารงานทองถิ่น (ระดับตน)
๑.หนวยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
๒. สํานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับตน)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก.)
นักพัฒนาชุมชน (ปก.)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (ชง.)

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม
1
1

กรอบอัตราตําแหนงที่คาดวา
อัตรากําลังคน
จะตองใชในชวงระยะเวลา ๓
เพิ่ม/ลด
ปขางหนา
25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 25๖๑ 25๖๒ 25๖๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑
-

-

๑

๑

๑

+๑

-

-

๑
1
1
1
1
-

๑
๑
๑
๑
๑
-

๑
๑
๑
๑
๑
-

๑
๑
๑
๑
๑
๑

-

-

+๑

1
๑
1
1

๑
๑
1
1

๑
๑
1
1

๑
๑
1
1

-

-

-

๓.กองคลัง
นักบริหารงานคลัง (ระดับตน)
นักวิชาการการเงินและบัญชี (ชก.)
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.)
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ชง.)
เจาพนักงานพัสดุ (ปง.)

1
1
1
1
1

๑
๑
1
1
๑

๑
๑
1
1
๑

๑
๑
1
1
๑

-

-

-

พนักงานจาง
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล
ผูชวยเจาหนาที่พสั ดุ

1
1
1

1
1
๑

1
1
๑

1
1
๑

-

-

-

เจาพนักงานปองกันฯ(ปง./ชง.)
พนักงานจาง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาหนาทีป่ องกันฯ
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต
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กําหนดเพิ่ม

กําหนดเพิ่ม

วาง
วาง

๑๘
สวนราชการ

๔.กองชาง
นักบริหารงานชาง (ระดับตน)
นายชางโยธา (ชง.)
เจาพนักงานธุรการ (ชง.)
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)
พนักงานจาง
ผูชวยนายชางสํารวจ
ผูชวยชางไฟฟา
คนงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล
๕.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานศึกษา (ระดับตน)
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
ครู
พนักงานจาง
ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ( ถายโอน)
ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย (งบประมาณ
อบต.)

รวม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

กรอบอัตราตําแหนงที่คาดวา
อัตรากําลังคน
จะตองใชในชวงระยะเวลา ๓
เพิ่ม/ลด
ปขางหนา
25๖๑ 25๖๒ 25๖๓ 25๖๑ 25๖๒ 25๖๓

1
1
๑
-

๑
๑
๑
-

๑
๑
๑
-

๑
๑
๑
๑

-

-

+๑

1
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กําหนดเพิ่ม

๒๙

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริตอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความรอบครอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ราชการและใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จะกําหนดแนวทาง
พัฒนาพนักงานสวนตําบลโดยการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อเพิ่มพูน ความรู
ทักษะทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานสวนตําบลทุกคนทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวง
ระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนิ้
ลําดับ

โครงการฝกอบรม

จํานวนคนที่เขารวมอบรม
พ.ศ.25๖๑

พ.ศ.25๖๒

พ.ศ.25๖๓
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13.

โครงการทัศนศึกษาและดูงานนอกพื้นที่
โครงการฝกอบรมพนักงานสวนตําบล (เจาพนักงานธุรการ)
โครงการฝกอบรมพนักงานสวนตําบล (นักทรัพยากรบุคคล)
โครงการฝกอบรมพนักงานสวนตําบล (นักบริหารงานทั่วไป)
โครงการฝกอบรมพนักงานสวนตําบล (นักบริหารงานคลัง)
โครงการฝกอบรมพนักงานสวนตําบล (นักบริหารงานชาง)
โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การคลัง
พัสดุ ของ อปท.
โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง
โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษี
โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายกระจายอํานาจใหแก
ทองถิ่น
โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับงานชาง
โครงการฝกอบรมเกี่ยวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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14.

โครงการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ

๕

๕

๕

15.
16.

โครงการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้าํ
โครงการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข

1
1

1
1

1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

จนท. ที่เขารวม
พนักงานทุกคน
เจาพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
หัวหนาสํานักงานปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ปลัด อบต.,
จนท.ที่เกี่ยวของ
จนท.ที่เกี่ยวของ
นักวิเคราะหนโยบายฯ
จนท.ที่เกี่ยวของ
ปลัด อบต.,หัวหนาสวน
จนท.กองชาง
ครู,ครูผดู ูแลเด็ก,ผูชวย
ผูดูแลเด็กและเจาหนาที่
เกี่ยวของ
ปลัด อบต.,หัวหนาสวน
ราชการ
จนท.ที่เกี่ยวของ
จนท.ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

๓๐
1๓. ประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวไดประกาศคุณภาพจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
และลูกจาง ดังนี้
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 25๖๐
_______________
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และ
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับโดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเองตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชนและตอ
สังคม ตามลําดับ
5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการ
ทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลกกปลาซิว
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงาน
จาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา องคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิว
ขอ 2 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล

๓๑
ขอ 3 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยและรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ 4 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
ขอ 5 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 6 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ 7 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ 8 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ 9 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ 10 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัย
ขอ 11 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น

๓๒
ขอ 12 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองรักษาและเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ 13 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจน
ไมรับของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ 14 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงานและไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 16 ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัดโดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริมยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(2) สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่เห็นเองก็ได
(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
หรือวินัยหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว
(5) ทําหนาทีฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ 17 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารเลือกกันเองใหเหลือสอง
คน

๓๓
(3) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลนั้นจํานวน
สองคน
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (1) – (3) รวมกันเสนอชือ่ และ
คัดเลือกใหเหลือสองคนใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
มากอน
ขอ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน
(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือให
สงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน
ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(7) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(8) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ
สวนที่ 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 19 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรมใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ 20 การดําเนินการตามขอ 19 ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
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ขอ 21 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ 22 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 20 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19 สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19 สั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ 25 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ 23 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ 19 ขอ 20 และ
ขอ 22 ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 24 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 22 ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ 25 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือ
นําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ 26 เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 22 แลว ให
องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ 27 ผูถูกลงโทษตามขอ 25 สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษผูถูกลงโทษตามขอ 18 (2) สามารถรอง
ทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ 28 เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป
`(ลงชื่อ)

สาลิด บีลี
(นายสาลิด บีลี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
ของ
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล 3 ป
พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓
สวนที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 หมวดที่ 12 การบริหารงาน
บุคคล สวนที่ 3 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนพัฒนาพนักงา
สวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดตามกรอบของ
แผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยให
กําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลมีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งวิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ดําเนินการ
เองหรืออาจมอบใหองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือหนวยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธี
ใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาดู
งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานสวนตําบล 3 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓) ขึ้นเพื่อเปนการกําหนดใหพนักงานสวนตําบลทุกคนตองไดรับ
การพัฒนาทุกตําแหนง โดยใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการ
ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2.2 เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2.3 เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม
2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลกกปลาซิว
2.5 เพื่อดํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตอไป
3. เปาหมาย
1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวในระยะสั้น
ผูบริหาร
1.1 พนักงานในองคกรสามารถนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง
1.2 การบริหารงานขององคกรเปนไปอยางโปรงใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม

1.3 พนักงานมีความรู และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พนักงานสวนตําบล
1.4 องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูบริหารทุกคน
ใหไดรับการพัฒนาในแตละป อยางนอย 1 หลักสูตร/โครงการ
1.5 องคกรใหการสนับสนุนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติทุกคน
ใหไดรับการพัฒนาในแตละปอยางละ 1 หลักสูตร/โครงการ
1.6 องคกรใหการสนับสนุนลูกจางประจํา/พนักงานจาง ใหไดรับการพัฒนาในแตละปอยาง
นอย 1 หลักสูตร/โครงการ
4. หลักสูตรในการฝกอบรม
การพัฒนาสําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวแตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนา
อยางนอยในหลักสูตรหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4. หลักสูตรดานการบริหาร
5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
5. วิธีการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว เปนหนวยงานดําเนินการเองหรืออาจดําเนินการรวมกับ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลนครราชสีมา สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น หรือหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและคามเหมาะสมดังนี้
1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ กอนการบรรจุเขารับ
ราชการเฉพาะพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานจางที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม
2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลนครราชสีมา สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวของ และเหมาะสม
3. การใหทุนการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ไดตั้งทุนการศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาตรี โดยตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซอมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาระดับปริญญา
โทและปริญญาตรีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา อาจดําเนินการโดย อบต. ก.อบต.สกลนคร สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
5. การดูงาน องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว จะจัดทําโครงการศึกษาดูงาน อบต.ที่ไดรับ
รางวัลธรรมาภิบาล หรือหนวยงานอื่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเดน โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังของ อบต.ดวย

6. การสอนงาน การใหคําปรึกษา หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ทําโดยหัวหนางานหรือหัวหนา
สวนราชการที่ไดมอบหมายทําการสอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา
6. งบประมาณ
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวตองจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลอยางชัดเจนแนนอนโดยคํานึงถึงหลัก
ความประหยัด คุมคา เพื่อใหการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. การติดตามและประเมินผล
1. กําหนดใหผูเขารับการพัฒนาตองรายงานผลการเขารับการพัฒนาภายใน 7 วัน นับแตวันกลับ
จากการอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทราบ
2. ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ทุกระยะ 4 เดือน
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตามขอ 1
3. นําผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใชเปน
ขอมูลประกอบการกําหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความตองการของบุคลากรในหนวยงาน
ตอไป

แบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว เพื่อนําผลสํารวจไปจัดทําแผนการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความตองการของบุคลากรมากที่สุด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ
 21-30 ป
 31-40 ป
การศึกษา
 มัธยมตน
 มัธยมปลาย
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
สถานภาพ
 พนักงานสวนตําบล/  ลูกจางประจํา
ครู






41-50 ป  51 ปขึ้นไป
ปวช.
 ปวส. / ปวท.
ปริญญาโท  สูงกวาปริญญาโท
พนักงานจาง

สวนที่ 2 ความตองการในการฝกอบรม
หลักสูตร / วิชา ที่ตองการ (เลือกไดมากกวา 1 หัวขอ)
 การใชคอมพิวเตอรโปรมแกรม ระบุ.................................................................
 ระเบียบ / กฎหมาย ตามสายงานที่ปฏิบัติ ระบุ...............................................
 พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ
 การบริหารงานในระดับองคกร และระดับสวนราชการภายใน
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................
ระยะเวลาที่ตองการอบรม (เลือกไดมากกวา 1 หัวขอ)
ไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ ระบุ
ไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ ระบุ
ไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ ระบุ

ไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ ระบุ











ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

 กรกฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน

ขอเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับความตองการในการฝกอบรม
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

รายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากร ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-256๓
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
1

อบรมสัมมนาผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง

2

อบรมหลักสูตรนักบริหารงานอบต.

3

อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง

3

อบรมหลักสูตรนักบริหารงานชาง

4

อบรมหลักสูตรนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน
อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน

5
6

อบรมหลักสูตรปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วัตถุประสงค
เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในดานตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมาก
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการบริหาร
งานทองถิน่
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการบริหาร
งานคลัง
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการบริหาร
งานชาง
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการนโยบาย
และแผน
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการพัฒนา
ชุมชน
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย
(คน)
๕๕

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

อบรม /
ฟงบรรยาย /
ศึกษาดูงาน

๓00,000

ระยะเวลาการ
การติดตาม
ดําเนินงาน
การประเมินผล
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด

1

การฝกอบรม

50,000

ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด

1

การฝกอบรม

50,000

ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด

1

การฝกอบรม

50,000

ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด

1

การฝกอบรม

40,000

ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด

1

การฝกอบรม

40,000

ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด

1

การฝกอบรม

40,000

ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่กําหนด

ที่
7

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
อบรมหลักสูตรธุรการ

วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานธุรการ
ของ อปท.
8 อบรมหลักสูตรงานการเงินและบัญชี เพื่อเสริมสรางความรูในดานการการเงิน
และบัญชีของ อปท.
9 อบรมหลักสูตรงานพัสดุ
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานพัสดุของ
อปท.
10 อบรมหลักสูตรงานจัดเก็บรายได
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานจัดเก็บ
รายไดของ อปท.
11 อบรมหลักสูตรงานโยธา
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานโยธาของ
อปท.
12 อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานการ
ศึกษาของ อปท.
13 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความรู ทัศนคติ และ
ความเขาใจบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภา
ทองถิ่น
14 อบรมหลักสูตรผูบริหารทองถิ่น
เพื่อเสริมสรางความรู ทัศนคติ และ
ศักยภาพของผูบริหารทองถิ่น
15 -อบรมมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสรางความรู ในดาน
(ขั้นพื้นฐาน) ของอปท.
มาตรฐานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กของอปท.

เปาหมาย
(คน)
1

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

การฝกอบรม

40,000

1

การฝกอบรม

40,000

1

การฝกอบรม

40,000

1

การฝกอบรม

30,000

1

การฝกอบรม

40,000

1

การฝกอบรม

40,000

๑๘

การฝกอบรม

240,000

4

การฝกอบรม

160,000

3

การฝกอบรม

24,000

ระยะเวลาการ
การติดตาม
ดําเนินงาน
การประเมินผล
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

16 ประชุมประจําเดือนรวมกันระหวาง
พนักงานและผูบริหารทองถิ่น
17 สงเสริมการอบรมคุณธรรม /
จริยธรรม ใหแกพนักงาน สมาชิก
สภาทองถิ่น และฝายบริหาร
18 สงบุคลากรทุกภาคสวนเขารับการ
อบรม / สัมมนานา ที่จัดโดย
หนวยงานตาง ๆ
19 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
20 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทัว่ ไป
21 อบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
ตาง ๆ

วัตถุประสงค
เพื่อซักซอมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่
ผานมาและแนวทางการปฏิบัติงานที่
ถูกตอง
เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรทุกภาคสวนเปน
ผูมีความรูคคู ุณธรรม
เพื่อสรางความรู ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก
บุคลากร
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการบริหาร
ทั่วไป
เพื่อเสริมสรางความรูในดานการบริหาร
ทั่วไป
เพื่อสรางความรู ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก
บุคลากร

เปาหมาย
(คน)
๓๗

ระยะเวลาการ
การติดตาม
ดําเนินงาน
การประเมินผล
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ สังเกตุผลหลังจากเขา
รวมประชุม

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

การประชุม

-

5๕

การอบรม

-

ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

5๕

การอบรม

-

ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

1

การฝกอบรม

50,000

1

การฝกอบรม

50,000

25

การฝกอบรม

50,000

ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด
ต.ค. ๖๐ - ก.ย. 6๓ ทดสอบตามแบบที่
กําหนด

ภาคผนวก

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
เรื่อง ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
………………………………………..
ดวยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๐ ลง

วันที่
๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ให เ กิ ด ประโยชน ต อ ประชาชนเกิ ด
ผลสั มฤทธิ์ ต อการปฏิ บัติ ห น าที่องค การบริ หารส ว นตํ าบลกกปลาซิว จึ งประกาศใช แผนอั ต รากําลั ง 3 ป
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.25๖๐ จนถึงวันที่
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๐

(นายสาลิด บีลี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
เรื่อง กําหนดขนาดโครงสรางสวนราชการและหนาที่รับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
……………………………………………
อาศัยอํานาจมาตรา 17(9) และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับความในขอ 1 และขอ 7 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ขอ 1 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง ประกาศกําหนดกอง
หรื อ ส ว นราชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ลงวั น ที่ 21 สิ ง หาคม พ.ศ. 2545 และข อ
225,226,227,228, และขอ 229 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของพนักงานสวนตําบล ประกอบกับ มติก.อบต.จังหวัดสกลนคร
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิวจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (รอบปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) องคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิว จึงกําหนดขนาดโครงสรางและการแบงสวนราชการดังนี้
1. ขนาดองคการบริหารสวนตําบลกําหนดใหเปนองคการบริหารสวนตําบล ขนาดกลาง
2. โครงสรางสวนราชการ ดังนี้
2.1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2.2 กองคลัง
2.3 กองชาง
2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.5 หนวยตรวจสอบภายใน
3. อํานาจหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององคการบริหารสวนตําบล และราชการที่ไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในองคการ
บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของกองหรือสวนราชการในองคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
โดยจําแนกออกเปนงานไดดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบดานสารบรรณ ดานอํานวยการและขอมูล
ขาวสาร ดานบริหารงานบุคคล ดานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูลและดานตรวจสอบภายใน

-๒2. งานนโยบายและแผน มีหนาที่รับผิดชอบดานนโยบายและแผน ดานวิชาการ ดาน
ขอมูลและประชาสัมพันธและดานงบประมาณ
๓. งานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีหนาที่รับผิดชอบดานอํานวยการ ดานปองกัน
ดานฟนฟูและดานกูภัย
๔. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหและพัฒนาสตรี มีหนาที่รับผิดชอบดานสวัสดิการ
สังคม ดานสุสานและฌาปณสถาน ดานพัฒนาชุมชน ดานจัดระเบียบชุมชน ดานสังคมสงเคราะห ดาน
พิทักษสิทธิเด็กและสตรี ดานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน ดานพัฒนาสตรีและเยาวชน และดานสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กและสตรี
3.2 กองคลัง มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และ
ทรัพยสิน งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได งานผลประโยชนเรงรัดรายได งานแผนทีภ่ าษี งานทะเบียน
และทรัพยสิน งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและทําไดรับ
มอบหมาย โดยจําแนกออกเปนงานไดดงนี้
1. งานการเงิน มีหนาที่รับผิดชอบดานรับเงิน – เบิกจายเงิน ดานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
ดานเก็บรักษาเงิน
2. งานบัญชี มีหนาที่รับผิดชอบดานการบัญชี ดานทะเบียนการคุมจายเงิน ดานงบการเงิน
และงบทดลองดานแสดงฐานะทางการเงิน
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีหนาที่รับผิดชอบดานภาษีอากร คาธรรมเนียม และคา
เชา ดานแผนพัฒนารายได ดานควบคุมกิจการคาและคาปรับ ดานทะเบียนควบคุมและเรงรัดจัดเก็บภาษี
อากร
4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ดาน
ทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ
3.3 กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบและเขียนแบบ การ
จัดทําขอมูลดานวิศวกรรม งานแผนงานดานสถาปตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งาน
สวนสาธารณะ ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และงานอื่นๆที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย โดยจําแนก
ออกเปนงานดังนี้
1. งานกอสราง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดานกอสรางและบูรณะถนนดานกอสรางและ
บูรณะสะพานและโครงการพิเศษ ดานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคมและดานบํารุงรักษาเครื่องจักร
และยานพาหนะ
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาที่รับผิดชอบดานประเมินราคา ดานควบคุมการ
กอสรางอาคาร ดานออกแบบ ดานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลปและ ดานบริการขอมูลและหลักเกณฑ
3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหนาที่รับผิดชอบดานประสานสาธารณูปโภค และกิจการ
ประปา ดานขนสงและวิศวกรรมจราจร ดานจัดตกแตงสถานที่และ ดานสวนสาธารณะ
-34. งานผังเมือง มีหนาที่รับผิดชอบดานสํารวจและแผนที่ ดานวางผังพัฒนาเมืองดานควบคุม
ทางผังเมืองและดานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง
๓.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง

การศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนา
ตํ าราเรี ย น การวางแผนการศึ ก ษาของมาตรฐานสถานศึ กษา การจั ด บริ การส ง เสริ ม การศึ กษา การใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา สงเสริมการวิจัย การวางโครงการ สํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติการศึกษาเพื่อนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติ
หนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน คือ
1. งานบริหารการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดานบริหารวิชาการ ดานนิเทศการศึกษา
ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานลูกเสือและยุวกาชาด และดานหองสมุด
2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดาน
กิจการศาสนา ดานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ดานกิจการเด็กและเยาวชน ดานกีฬาและสันทนาการ
3. งานกิจการโรงเรียน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดานจัดการศึกษา ดานพลศึกษา ดาน
ทดสอบระเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน ดานบริการและบํารุงสถานศึกษา และดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๓.๕ หนวยตรวจสอบภายใน
๑. งานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตาง ๆ ในดาน งบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินดวย ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมทั้ง
หลั ก ฐานการทํ า สั ญญา การจั ด ซื้ อ พั ส ดุ การเบิ ก จ า ย การลงบั ญชี การจั ด เก็ บ รั กษาพั ส ดุ ใ นคลั ง พั ส ดุ
ตรวจสอบการใชและรักษายานพาหนะ ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณ และการกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได รายจาย
และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.25๖๐

(นายสาลิด บีลี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

๒๑

โครงสรางสวนราชการ อบต.
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น กลาง)

หนวยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)

รองปลัด อบต.

(นักบริหารงานทองถิ่น ตน )

-

สํานักปลัด อบต.
หัวหนาสํานักปลัด อบต.
(นักบริ หาร
ตน )
งานบริหารทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหและ
พัฒนาสตรี

ประเภท
บริหารทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
รวม

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ตน )
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

ระดับ ระดับกลาง ระดับตน
ตน
1

1

1

1

ระดับ
ชํานาญการ
พิเศษ

๔
๔

-

-

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ตน)
งานกอสราง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานผังเมือง
งานสาธารณูปโภค

ระดับ
ชํานาญ
การ

ระดับ
ปฏิบัติการ

๒

๓

๒

๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ตน)
- งานบริหารการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจการโรงเรียน

ระดับ
ปฏิบัติงาน

ระดับ
ชํานาญ
งาน

๒
๒

๔
๔

ระดับ
อาวุโส

-

พนักงาน
จาง
(ภารกิจ)

พนักงาน
จาง(ทั่วไป)

๑๐
๑๐

2
2

๒๒

โครงสรางของสํานักปลัด อบต.
หัวหนาสํานักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ตน)
งานบริหารทั่วไป
( นักบริหารงานทั่วไป ตน)

งานนโยบายและแผน
( นักบริหารงานทั่วไป ตน)

- นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชช (1)
- จพง.ธุรการ ปง/อส (๑ )
- ลจ.ตามภารกิจ ผช.จพง.ธุรการ (1)
- ลจ.ตามภารกิจ พนง.ขับรถยนต (1)
- ลจ.ชั่วคราว นักการภารโรง (1)

ประเภท
บริหาร
ทองถิ่น
อํานวยการ
ทองถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
รวม

ระดับ
ตน

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก/ชช (1)

ระดับกลาง

ระดับ
ตน

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะหและพัฒนาสตรี

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
( นักบริหารงานทั่วไป ตน)

( นักบริหารงานทั่วไป ตน)

- จพง.ปองกันฯ ปง/อส ( - )
- ลจ.ตามภารกิจ ผช.จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑)

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
ชํานาญ
การ

๒

๑

๒

๑

ระดับ
ชํานาญการ
พิเศษ

ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญ
งาน

ระดับ
อาวุโส

- นักพัฒนาชุมชน ปก/ชช (1)

พนักงาน
จาง
(ภารกิจ)

พนักงาน
จาง(ทั่วไป)

3
3

1
1

1

-

-

1

-

-

๑
๑

-

๒๓

โครงสรางกองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ตน)

- นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปก/ชช) (1)
- ลจ.ตามภารกิจ ผช.จนท..บันทึกขอมูล (1)

บริหารทองถิ่น
อํานวยการ
ทองถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
รวม

ระดับ
ตน

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/อส) (๑)

ระดับกลาง

ระดับตน

ระดับ
ปฏิบัติการ

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

(นักบริหารงานคลัง ตน)

(นักบริหารงานคลัง ตน)

(นักบริหารงานคลัง ตน)

ประเภท

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

งานบัญชี

งานการเงิน

(นักบริหารงานคลัง ตน)

- เจาพนักงานพัสดุ (ปง/อส) (๑)
- ลจ.ตามภารกิจ ผช.จนท.พัสดุ (๑)

ป ( - ) - เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง/อส) (1)
- ลจ.ตามภารกิจ ผช.จนท.จัดเก็บรายได (1)

ระดับ
ชํานาญ
การ

ระดับ
ชํานาญการ
พิเศษ

ระดับ
ปฏิบัติงาน

ระดับ
ชํานาญ
งาน

-

๒
๒

๑
๑

ระดับ
อาวุโส

พนักงานจาง
(ภารกิจ)

พนักงาน
จาง(ทั่วไป)

-

3
3

-

1
1
-

-

1

-

1

๒๔

โครงสรางกองชาง
ผูอํานวยการกองชาง

(นักบริหารงานชาง ตน) (๑)

งานกอสราง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

(นักบริหารงานชาง ตน)

(นักบริหารงานชาง ตน)

- นายชางโยธา (ปง/อส) (1)
- เจาพนักงานธุรการ (ปง/อส) (1)
- ลจ.ตามภารกิจ ผช.นายชางสํารวจ (1)
- ลจ.ตามภารกิจ ผช.จนท.บันทึกขอมูล (๑)

ประเภท
บริหารทองถิ่น
อํานวยการ
ทองถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
รวม

ระดับ
ตน

งานผังเมือง

ระดับกลาง

งานสาธารณูปโภค

(นักบริหารงานชาง ตน)

(นักบริหารงานชาง ตน)

- ลจ.ตามภารกิจ. ผช.ชางไฟฟา (๑)
- ลจ.ชั่วคราว คนงานทั่วไป (๑)

- วิศวกรโยธา (ปก/ชช) ( - )

ระดับตน

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
ชํานาญ
การ

ระดับ
ชํานาญการ
พิเศษ

ระดับ
ปฏิบัติงาน

ระดับ
ชํานาญ
งาน

ระดับ
อาวุโส

พนักงานจาง
(ภารกิจ)

พนักงาน
จาง(ทั่วไป)

-

3
3

๑
๑

1

-

-

1

-

-

-

-

๒
๒

๒๕
โครงสรางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูอ ํานายการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ตน ) (๑)

งานบริหารการศึกษา

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานศึกษา ตน)

งานกิจการโรงเรียน

(นักบริหารงานศึกษา ตน)

(นักบริหารงานศึกษา ตน)

- นักวิชาการศึกษา (ปก/ชช) (1)
- ครู ระดับ คศ.๑ (๓)
- ลจ.ตามภารกิจ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (๒)

ประเภท
บริหารทองถิ่น
อํานวยการ
ทองถิ่น
วิชาการ
ครู
รวม

ระดับ ตน

ระดับกลาง

ระดับตน

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
ชํานาญการ

ระดับ
ชํานาญการพิเศษ

ครู คศ.๑

ครูผูชวย

พนักงานจาง
(ภารกิจ)

1
1
-

-

1

-

1

-

๓
๓

-

๒
๒

๒๖
โครงสรางการบริหารงานหนวยตรวจสอบภายใน

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น กลาง)

หนวยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)(-)
ประเภท
บริหารทองถิ่น
อํานวยการ
ทองถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
รวม

ระดับ
ตน

ระดับกลาง

ระดับตน

ระดับ
ปฏิบัติการ

ระดับ
ชํานาญ
การ

ระดับ
ชํานาญการ
พิเศษ

ระดับ
ปฏิบัติงาน

ระดับ
ชํานาญ
งาน

ระดับ
อาวุโส

พนักงานจาง
(ภารกิจ)

พนักงาน
จาง(ทั่วไป)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

