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คานา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแก้ ว ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม เพื่อไม่ให้ซ้าซ้อน มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลังพนักงานตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้
อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วให้เหมาะสม อีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จึงได้มีการวางแผนอัตรากาลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่ว นตาบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลด
ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและมีก ารลดภารกิ จ และยุบ เลิ ก หน่ ว ยงานที่ ไม่ จ าเป็ น การปฏิ บั ติภ ารกิ จสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
เมษายน 2564

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล........................................................................................................................๑
วัตถุประสงค์........................................................................................................................... ........๒
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี..............................................................................3
สภาพปัญหาปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน.......................................................5
ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว........................................................13
สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง......................๑6
โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ.................................................................................................๑7
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น..........................................................21
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี...................................................28
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตาแหน่งการกาหนดเลขที่ตาแหน่ง.........................................................29
แนวทางการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น..............................................................37
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น...........................................40
ภาคผนวก
- รายงานการประชุม
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนฯ
ฯลฯ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
**************
1.หลักการและเหตุผล
๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่งลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 ลงวั น ที่ 4 กั น ยายน 2558 ก าหนดให้ ค ณะกรรมการข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ก.จังหวัด) พิจารณากาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการ จ านวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ที่จะต้องจ่าย
ในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อบต.) จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)กาหนด
๑.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การประกาศกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดทาแผน
อัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์
ความต้องการกาลังคนวิเคราะห์การวานแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
๑.๓ คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนด
ตาแหน่ งข้าราชการหรือ พนั กงานส่ วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อบต.)
จั ดทาแผนอัต รากาลั งขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น เพื่อเป็น กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จั ง หวั ด ) พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ โดยก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อบต.) แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) จึงได้ปรับปรุง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุงที่ 2) สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6 ขึ้น
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล จัดทาประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึง การกาหนดชื่อกอง สานัก หรือ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฝุาย /กลุ่มงาน และงานภายในส่วนราชการให้สอดคล้องกับประกาศ ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง กาหนดหน่วยตรวจสอบภายในและกาหนดตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน อย่างน้อย 1 อัตรา โดยมิต้องประเมินปริมาณงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือตัวชี้วัด และ เสนอให้ ก.
อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง กาหนดหน่วยตรวจสอบภายใน
และกาหนดตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 1 อัตรา โดยมิต้องประเมินปริมาณงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือตัวชี้วัด และ เสนอให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จึงขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)
จานวน 1 อัตรา
๒. วัตถุประสงค์
ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6(ฉบับปรับปรุงที่ 2)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีการกาหนประเภทตาแหน่ง สายงาน การจัด
อัตรากาลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติกาหนดและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องและเหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ วางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพมี ค วามคุ้ ม ค่ า สามารถลดขั้ น ตอนการปฏิ บัติ ง าน และยุ บ เลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เห็นสมควรจัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นแต่ละ
ประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ที่เกี่ย วข้องให้ มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพ
ปัญหาในการพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจาเป็นต้องจัดสรร
อัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า
ลักษณะงานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิด ชอบหรือไม่
อย่างไร หากลักษณะงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณา
วางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องแผนอัตรากาลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดศรีสะเกษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กาหนดตาแหน่ งในสายงานต่างๆ จ านวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
โดยในส่วนนี้จะคานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้ นงานในแต่
ละประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคคลของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิ ดจะมีผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนด
อัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ สี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการและเวลาที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ เป็ น การน าข้ อ มู ล เวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง(Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงมากกว่า
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรือ งานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ(Relative Information) มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดคานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณ
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เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ย
อัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่ ว นเสี ย หรื อน าประเด็น ต่างๆ อย่ างเรื่ องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3
ประเด็นดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ทาให้เกิดตาแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุ จานวนมาก ดังนั้ น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการ
เกษียณของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตาแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิ ดเห็ น ของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ภ ายในส่ ว น
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ
อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
นาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบอัตรากาลัง
งานของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวน
กรอบอัตรากาลั งเป็ นส าคัญ แต่มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อให้ส่าวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบ
อัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม (Right
Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลด จานวนตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนด
กรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่ากาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ
งานในเชิงวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดตาแหน่งในงาน
ลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลัง
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ในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจ
กล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับ
การวางแผนกรอบอัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากว่าโดยการเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
นาไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผล
การจัดทากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)
อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
๓.9 จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพของพนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างของหน่วยงานให้เป็นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทา
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึง การกาหนดชื่อกอง สานัก หรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ฝุาย /กลุ่มงาน และงานภายในส่วนราชการให้สอดคล้องกับประกาศ นั้น
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ความเหมาะสม
กับ ภารกิจ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองแก้ว โดยสามารถดาเนิ นการตามอานาจหน้า ที่ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ ความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและ
ความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นดังนี้
๑.สภาพทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแก้ ว อยู่ ห่ า งจากที่ ว่ า การอ าเภอกั น ทรารมย์ ไ ปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑๖ กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอกันทรารมย์
ทิศใต้
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสัง อาเภอกันทรารมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลาด
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลละทาย อาเภอกันทรารมย์
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

อาชีพประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ผลผลิตที่สาคัญของตาบลหนองแก้ว ได้แก่ ข้าว,
ถั่วลิสง,กระเทียม,หอม,ข้าวโพดและพืชผักต่าง ๆ
ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแก้ว โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ามูลไหลผ่านทางทิศใต้กับ
ทางทิศตะวันออก โดยแบ่งตามฤดูกาลได้ดังนี้
-ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดมาจากตอนเหนือของประเทศจีน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ พัดมาจากเวียดนาม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ส านั กงานองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองแก้ ว ตั้ งอยู่ หมู่ ที่ ๑ บ้ า นหนองแก้ ว ต าบล
หนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๘๒-๖๑๖๗-๘
จานวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีประชากร ๔,๓๙๗ คน แยกเป็นชาย ๒,๑๖๑ คน หญิง
๒,๒๓๖ คน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๙๓.๒๑ คน/ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือน จานวน ๙๘๔ ครัวเรือน ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ ดังนี้
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหนองแก้ว
บ้านหัวนา
บ้านกอก
บ้านเปือย
บ้านหนองแก้ว
บ้านเปือย
บ้านกอก
รวม

จานวน
ครัวเรือน
๑๘๗
๘๘
๑๒๙
๑๕๖
๑๒๓
๑๗๖
๑๒๕
๙๘๔

จานวนประชากรทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
๓๙๘
๓๙๘
๗๙๖
๒๓๙
๒๔๖
๔๘๕
๒๓๖
๒๘๑
๕๑๗
๓๖๐
๓๕๙
๗๑๙
๒๕๕
๒๖๗
๕๒๒
๓๕๑
๓๖๔
๗๑๕
๓๒๒
๓๒๑
๖๔๓
๒,๑๖๑
๒,๒๓๖
๔,๓๙๗

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
รายได้ประชากร
รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแก้วส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐
ได้มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม, รองลงมาเป็นการค้าขาย มีบางส่วนเข้าไปท้างานตามเมืองใหญ่ และ
ในกรุงเทพมหานคร
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ก.ปั๊มน้ามันรายย่อยแบบมือหมุน
ข.ร้านซ่อมรถขนาดเล็ก
ค.โรงสีข้าวขนาดเล็ก

1 แห่ง
3 แห่ง
6 แห่ง

การศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแก้ว มีส ถานศึกษา ๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน
แวงแก้ววิทยา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแก้วยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา อื่น ๆ ดังนี้
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย
๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวรารามบ้านหนองแก้ว
๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ้าปาบ้านหัวนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
๑.วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
“ตาบลหนองแก้ว เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตภายใต้การดาเนินชีวิตตามรอยพ่อสานต่อหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี ๒๕64-2566”
๒.วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
" เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า การท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณเป็นเลิศด้านกีฬา นาสินค้า
เกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู่ครัวโลก ”
พันธกิจจังหวัด
- สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพื้นที่สี
เขียว
- ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ส่งเสริมสุภาพ สนับสนุนการศึกษา และกีฬาของจังหวัด
- ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร
- บูรณาการการทางานของหน่วยงานราชการ และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งาม โดยเฉพาะเกี่ย วกับการเกษตรหลายประการ ในการพัฒ นาร่ว มกับประชาชน จึงเน้นความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับการทามาหากินและการผลิตสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม ที่เน้นใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักรตาม
วิถีศรีสะเกษ แต่เพิ่มทักษะและมูลค่าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ มรายได้ ทา
ให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความสุข แม้จะไม่ร่ารวยเหมือนที่อื่น โดยจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหา ซึ่งการใช้เครื่องมือดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการพัฒนาจังหวัดที่มุ่งไปสู่เปูาประสงค์
สุ ด ท้ า ย เ พื่ อ ใ ห้ " ช า ว ศ รี ส ะ เ ก ษ กิ น อุ่ น น อ น อุ่ น ทุ น มี ห นี้ ห ม ด " โ ด ย ข ย า ย ค ว า ม ไ ด้ ดั ง นี้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

กินอิ่ม คือ การมีเศรษฐกิจที่พอเพียง พึ่งพาตนเองได้ ประชาชนผลิตอาหารอย่างเพียงพอ
สาหรั บ อุป โภคบริ โ ภค ที่เหลื อจะน าไปจ าหน่ายประชาชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร / ที่อยู่อาศัยและ
สามารถดูแลตนเองได้
นอนอุ่น คือ การมีสุขภาพดี และฝันดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสุขมีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งประชาชนรักการออกกาลังกาย
หรือเล่นกีฬา
ทุนมี ได้แก่ ทุนทางที่ดิน ทุนที่เป็นตัวเงิน ทุนทางปัญญา รวมทั้งทุนทางสังคม ไม่หมดหวัง
สิ้นคิด ทุนทาให้เกิดรายได้ที่มั่นคงมีความร่วมมือระหว่างกัน อันเชื่อมโยงมิติความมั่นคงของประเทศได้
หนี้หมด ก็คือ เมื่อประชาชนมีรายได้ก็จะปลอดจากหนี้สิน เป็นความสุขของประชาชน ทุกข์
หมดไป
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ต้องมีการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนเข้า
ด้ว ยกั น และน้ อมน้ าแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว มาปรั บ ใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับ ชีวิตประจ้าวัน และตระหนักถึงความรับผิ ดชอบต่อสั งคมด้ว ยเสมอ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของ
ประชาชนที่สามารถช่วยกันในการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
ในการพัฒนาตาบลหนองแก้วขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ
ดูแลเป็นจานวนมากและประชาชนในตาบลมีการตั้งถิ่นฐานกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ของตาบล ทาให้มีความ
ต้องการได้รับ การพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒ นาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ทั้งนี้ ในการพัฒนาตาบล
หนองแก้วในช่วง ๔ ปี ที่ผ่านมา ( พ.ศ.๒๕59-๒๕63) ถึงแม้ว่าจะประสบผลสาเร็จในการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในตาบลหนองแก้วได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังพบว่ามีปัญหาและ
ความต้องการหลายประการที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วยังไม่สามารถแก้ไขให้ บรรลุผลสาเร็จได้
เนื่องจากข้อจากัดหลายประการ ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจัยภายในองค์กรเองและปัจจัยภายนอกองค์กรที่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จนทาให้ไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้ได้
ทั้งนี้ในการดาเนินงานพัฒนาตาบลหนองแก้วในแต่ละปี องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วได้
ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในตาบลหนองแก้ว ที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้วในแต่ละปี โดยสอบถามเป็นประจาทุกปีเพื่อให้ทราบถึงวามพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การดาเนิน งานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองแก้ว ปัญหาและความต้องการที่ประชาชนต้องการให้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วแก้ไขและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในตาบลหนองแก้วได้
อย่างแท้จริง
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ
ดังนี้
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายังพบกับปัญหาอุปสรรค
หลายประการดังนี้
(๑) การก่อสร้างถนนมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้การได้ทุกฤดูกาลยังไม่ครอบคลุม
และทั่วถึงในหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะหมู่บ้านหลักและหย่อมบ้านบริวารต่างๆ บนพื้นที่สูง เนื่องจากถนนภายใน
ตาบลส่ ว นใหญ่เป็ น ถนนลู ก รั งและถู กทาลายได้ง่ายทั้ งจากการใช้ งานและการได้รับความเสี ยหายจากภั ย
ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อราษฎรในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ราษฎรในพื้นที่จึงมีความต้องการให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังดังกล่าวเป็นประจาทุกปีและดาเนินการ
ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้การได้ตลอดทุกฤดูกาล
ประกอบกับถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดยังไม่มี ก่อให้เกิดปัญหาเส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
(๒) การขุดลอกรางระบายน้าภายในหมู่บ้านที่ตื้นเขินและมีน้าขังในหลายจุด ทาให้เป็ น
แหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย รวมถึงปิดกั้นทางไหลของน้าจนบางครั้งก็ส่งผลกระทบให้น้าเอ่อล้นไหลเข้าสู่
บ้านเรือนของราษฎร นอกจากนี้ ในหลายหมู่บ้านยังมีความต้องการให้มีการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กขึ้นใหม่และซ่อมแซมรางระบายน้าเดิมที่มีปัญหาในการใช้งาน เพื่อให้น้าเสียและน้าทิ้งภายในชุมชน
ไหลได้โดยสะดวกและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน
(๓) ปัญหาไฟฟูาส่องสว่างในชุมชน หมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่องไฟฟูาเกือบทั้งหมดเป็นหมู่บ้านที่มี
อยู่สาธารณะ ในครัวเรือนยังประสบปัญหาการชารุดและเสื่อมสภาพของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ จนไม่สามารถ
ใช้งานได้ทาให้ราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าว ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วดาเนินการซ่อมแซม
และติดตั้งติดตั้งใหม่ให้แก่ครัวเรือนที่ยังไม่มี่ไฟฟูาใช้
(๔) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาน้าเพื่อการอุปโภคและปัญหาภัยแล้ง นับว่าเป็นปั ญหาสาคัญ
ของตาบลหนองแก้วรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งส่งผลกระทบให้หลายครัวเรือนในตาบลหนอง
แก้วต้องขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และต้องการที่กักเก็บน้าเพื่อให้มีเพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือน
และในชุมชน รวมถึงการขยายระบบประปาหมู่บ้านในครอบคลุม ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านนอกจากนี้ ปัญหา
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการประปาตาบลหนองแก้ว ยังพบว่า คุณภาพน้าดิบที่นามาผลิตน้าประปายังมีปัญหา
ในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนน้าไม่พอในการผลิตน้าประปา
๒.ด้านเศรษฐกิจ
(๑) ปัญหาน้าท่วมพื้นที่ทาการเกษตรกรรม
(๒) ปัญหาน้าสาหรับใช้ทาการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอ
(๓) ปัญหาต้นทุนในการทาการเกษตรกรรมสูงและผลผลิตไม่มีราคา
(๔) ปัญหาประชาชนว่างงานในฤดูแล้ง
(๕) ราษฎรขาดความรู้ในการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ
(๖) ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๓.ด้านสังคม
(๑) ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ปุวยเอดส์ได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึง
(๒) ปัญหาเด็ก เยาวชนไม่ได้รับการศึกษาต่อและขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง
(๓) ปัญหาการขับรถเร็ว เสียงดัง ยาเสพติด และเยาวชนทะเลาะวิวาทกัน
(๔) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในหมู่บ้าน เช่นโรคไข้เลือดออกฯ
(๕) ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในกลุ่มเยาวชน
(๖) กลุ่มเยาวชนยังขาดการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
๔.ด้านการเมืองการบริหาร
(๑) ปัญหาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้อถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(๒) ปัญหาผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ขาดความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง กับทางองค์การบริหารส่วนตาบล
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

(๓) ปัญหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานใน อบต. ไม่เพียงพอและชารุด
ใช้งานไม่ได้
(๔) ปัญหาประชาชนไม่เข้าใจระบบการบริหารงานใน อบต.และประชาชนยังให้ความสาคัญ
กับการประชุม ประชาคมน้อย
(๕) ประชาชนขาดความสนใจในการให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
(๖) ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมาย
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และตัดไม้ในที่สาธารณประโยชน์
(๒) ปัญหาสารเคมีตกค้างในพื้นดินและผลผลิตทางการเกษตร
(๓) ปัญหาไม่มีแหล่งกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ปัญหามลภาวะจากการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน เช่น การเผาถ่าน โรงสี
การทาคอกสัตว์ใต้ถุนบ้าน
(๕) ประชาชนขาดจิตสานึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.ปัญหาด้านแหล่งน้า
(๑) แหล่งน้า คูส่งน้าเพื่อการเกษตรตื้นเขินทาให้ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้า และส่งน้าไม่
เพียงพอ
(๒) การปรับปรุงคุณภาพน้าดื่มยังไม่เพียงพอและทั่วถึง
๗.ปัญหาด้านสาธารณสุข
(๑) มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
(๒) ยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้าและยุงลายอยู่มากในพื้นที่
(๓) อสม. ขาดความรู้และงบประมาณที่จากัดในการดาเนินการ
๘.ปัญหาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) ประชาชนขาดความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมทางประเพณีหากไม่มีผลประโยชน์
ตอบแทน
(๒) งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
๒ ความต้องการของประชาชน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
(๑) ปรับปรุงซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
(๒) ขุดลอกคลองส่งน้าหมู่บ้านไม่ให้ตื้นเขิน
(3) ด้านการคมนาคม ต้องการถนนที่มั่นคงแข็งแรงสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล
(4) ด้านการระบายน้า การวางท่อระบายน้าภายในหมู่บ้าน
(5) ด้านไฟฟูาต้องการขอขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรและไฟฟูาสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน
(6) ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
(7) จัดหาน้าอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการ
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
(๑) เกษตรกรกู้เงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ
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(๒) กลุม่ อาชีพต่าง ๆ ขาดความรู้ และเงินทุนในการดาเนินงาน
(๓) ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าและคุณภาพต่า
(๔) ราษฎรขาดความรู้ในการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ
(๕) ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
(๖) พื้นที่ราบลุ่มเมื่อเวลาน้าท่วมทาให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากน้าท่วมขังทาให้
รายได้จากผลผลิตตกต่า
(๗) ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในการประกอบอาชีพการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
๓. ความต้องการด้านสังคม
(๑) สนับสนุนงบประมาณให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
(๒) สร้างสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา ให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาด้านยาเสพติด
(๓) สนับสนุนงบประมาณในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
(๔) ให้ความรู้แก่เยาวชนและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับ อบต. ให้กับประชาชน
(๒) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย
(๓) จัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
(๔) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ราษฎร
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) จัดฝึกอบรมการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
(๒) จัดฝึกอบรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้
๖. ความต้องการด้านแหล่งน้า
(๑) ปรับปรุงและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง
(๒) ขุดลอกคลองส่งน้า
(๓) ปรับปรุงคุณภาพน้าดื่ม
๗. ความต้องการด้านสาธารณสุข
(๑) สนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน
(๒) ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(๓) ทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้าในพื้นที่
(๔) ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ
(๕) ฝึกอบรมให้ความรู้ อสม.
(6) ต้องการให้ส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรค
พิษสุนัขบ้าโรคเอดส์
(7) จัดหาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
(8) วางท่อระบายน้าตามจุดต่าง ๆภายในหมู่บ้าน เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง
(7) พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย
๘. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

(๒) สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้เด็กได้ทานครบทุกมื้อ
(๓) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ภายในตาบล
(๔) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนให้เด็ก
(๕) สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
(๖) ปรับปรุงและจัดหาหนังสือให้กับที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
ความต้องการของประชาชน
๒. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
๒.๑ ต้องการให้จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร/ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๒.๒ ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปูองกันและกาจัดศัตรูพืชและบารุงรักษาดิน
ด้วยอินทรียวัตถุ/ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
๒.๓ จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมรองรับหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
๒.๔ ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม,กลุ่มกองทุนต่าง ๆในด้าน
การบริหาร การจัดการภายในกลุ่มเพื่อความยั่งยืนต่อไป
๓.ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
๓.๑ ต้องการให้ส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก,โรคพิษ
สุนัขบ้าโรคเอดส์
๓.๒ จัดหาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
๓.๓ วางท่อระบายน้าตามจุดต่าง ๆภายในหมู่บ้าน เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง
๓.๔ พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย
๔.ความต้องการด้านน้ากิน - น้าใช้และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๔.๑ ต้องการแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรให้เพียงพอใช้ได้ตลอดปี
๔.๒ ต้องการภาชนะรองรับน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
๕. ความต้องการด้านความรู้การศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
๕.๑ ต้องการรับบริการจากรัฐอย่างทั่วถึง
๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนเช่นสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนต่าง
๕.๓ ต้องการให้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
๕.๔ สนับสนุนสงเคราะห์เด็ก,คนชรา,ผู้พิการ,ผูป้ ุวยโรคเอดส์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖.ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑ ต้องการให้ปลูกปุาทดแทนในส่วนที่ถูกแผ้วถางทาลาย
๖.๒ ต้องการให้ภาครัฐจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายปุาไม้ เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
๗. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๗.๑ ต้องการปรับปรุงอาคารที่ทาการ อบต.และสภาพภูมิทัศน์ ให้ ใช้เป็นศูนย์กลางส่วนราชการ
ประจาตาบล และเพื่อเป็นการรองรับการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
๗.๒ จัดอบรมและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. ให้กับประชาชนทั้ง
ในด้านการจัดเก็บภาษีและด้านการบริหาร
๗.๓ ต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้น
๘. ด้านปัญหายาเสพติด
๘.๑ ต้องการให้รณรงค์จัด กิจกรรมในการต่อต้านยาเสพติด
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

๘.๒ ต้องการให้ส่งเสริม กิจกรรมด้านการกีฬา โดยกลุ่มเปูาหมายคือเยาวชนแต่ละหมู่บ้าน
๘.๓ ต้องการให้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด
๙. ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ ต้องการให้มีอาสาสมัครดูแลและรักษาความสงบภายในหมู่บ้านและสอดส่องดูแลสถานที่
ราชการภายในเขตตาบล
๙.๒ ต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง
๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้ว จะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ยังได้
เน้น ให้คนเป็ นศูน ย์กลางของการพัฒ นาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร โดยกาหนดนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก คนชรา คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม นอกจากนั้นยังได้ เน้นการ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มีพัฒนาการที่ดีและมีความพร้อมที่จะเริ่มเข้า
ศึกษาในระดับ ประถมต่อไป อีกทั้งได้ส่งเสริมให้ เยาวชนให้ ห่างไกลจากปั ญหายาเสพติด โดยสนับสนุนให้
เยาวชนเล่นกีฬา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพการทางานเป็นกลุ่มเพื่อให้ประชาชนมีงานทาภายหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
การวิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึ ง ปั จ จุ บั น
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต .ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วยทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ ความต้องการของประชาชนได้อย่างไร
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้ว กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ แผนพัฒ นาจั งหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล นโยบายของรัฐ บาล และนโยบายของ
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น ทั้งนี้ส ามารถวิเคราะห์ ภารกิจให้ ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้
เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้า
(2) การสร้างและบารุงรักษาทางบกลางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
(4) การสาธารณูปการ
(5) การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
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(6) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(7) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(9) การจัดให้มีการและการบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ฯลฯ
๕.๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ
(3) การปูองกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(6) การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(7) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
(8) การจัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณสวนสัตว์
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(9) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
ฯลฯ
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตาบล
ฯลฯ
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ
ฯลฯ
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาน้า ปุาไม้ ที่ดิน สัตว์ปุา
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
ฯลฯ
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๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(5) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
ฯลฯ
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับ สนุ น สภาองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุน
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การกิจทั้ง 7 ด้าน ตามกฎหมายกาหนด สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้ว ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึง ถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
ประกอบการดาเนิ นการ และจะต้องสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคมแห่งชาติ แผนพัฒ นาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นสาคัญการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) และพิจารณาปัจจัยใน(จุดแข็ง, จุดอ่ อน) ปัจจัย
ภายนอก (โอกาส, อุปสรรค) ของตาบลหนองแก้ว ได้ดังนี้
ด้านการพัฒนาองค์กร
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดแข็ง
๑. ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้นาในด้านการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ ในการทางานเพื่อ
ส่วนรวม
๒. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในระดับตาบลและแหล่งการเรียนรู้การทาปุ๋ยอินทรีย์
๓. ประชาชนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย สนใจในเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว
๔. คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีมีกิจกรรมที่ทาร่วมกัน เช่น งานประเพณีต่าง ๆ
๕. มีแม่น้า(น้ามูล)ล้อมรอบสามรถเก็บกักน้าไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้งได้เป็นจานวนมาก
๖. มีไฟฟูาแสงสว่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตชุมชน
๗. สภาพถนนมีการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้
จุดอ่อน
๑. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเมื่อเวลาน้าท่วมทาให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
๒. ประชาชนบางส่วนขาดการประสาน และการให้ความร่วมมือในการร่วมโครงการ/
กิจกรรม
๓. เกษตรกรบางส่วนยังไม่เห็นความสาคัญของการออมทรัพย์
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๔. ขาดผู้นาที่มีความคิดริเริ่มทางภูมิปัญญา
๕. ขาดอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร
โอกาส
๑. จังหวัดศรีสะเกษตรมีนโยบายสร้างคุณภาพและมาตรฐานการผลิตการเกษตร ซึ่งสอดคล้อง
กับโครงการในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๒. จังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
๓. รัฐบาลมีนโยบายในปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุล และส่งเสริมการสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร
๔. รัฐบาลมีนโยบายในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค
๑. รัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมการใช้สารเคมีในการเกษตร
๒. สภาวะเศรษฐกิจผันผวนทาให้ราคาอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีมีราคาสูง
๓. ปัญหาราคาน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นทาให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น
๔. ข้อจากัดด้านงบประมาณ
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
2. การปูองกันและระงับโรคติดต่อ
3. การส่งเสริมกาพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
4. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และสาธารณะ
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
7. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การส่งเสริมการเกษตร
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๗ . สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว กาหนดโครงการสร้างแบ่งส่ว นราชการออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองการคลัง กองโยธา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและหน่วย
ตรวจสอบภายใน ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล จานวนทั้งสิ้น 47 อัตรา แต่เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีภารกิจและปริมาณงานที่ เพิ่มมากขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้
บุคลากรที่มีความชานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
สภาพปั ญ หาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสร้าง เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์กาหนดภารกิจด้านการส่งเสริมการเพิ่ม
จึงกาหนดให้ มีงานเกี่ย วกับการส่งเสริ มการท่องเที่ยว อยู่ความรับผิ ดชอบของส านักปลั ด ฝุายอานวยการ
เพิ่มขึ้นในกรอบโครงสร้างส่วนราชการ เป็นต้น
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑. สานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
๑.๕ งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
๑.๖ งานทะเบียนพาณิชย์
- จดทะเบียนการค้าใหม่
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
- ยกเลิก - ตรวจสอบ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑. สานักปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานรัฐพิธี
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน - งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานนิติการ
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
๑.4 งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานประชุมสภา
- งานอานวยการและประสานงาน
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
๑.5 งานทะเบียนพาณิชย์
- งานจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
- ยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์
- ตรวจสอบการจดทะเบียนพาณิชย์
1.6 งานการเจ้าหน้าที่
-งานการ การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
- งานการคัดเลือก สอบคัดเลือก เลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนระดับ
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-งานจัดทาทะเบียนประวัติ
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หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๑.๗ งานสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์เยาวชน งานกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ
- งานศูนย์วัฒนธรรม

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรีคนชราและผูพ้ ิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ - งานข้อมูล
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุม่ อาชีพ
๑.๘ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
-งานข้อมูลวิชาการ
-งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
-งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิก-จ่ายเงิน
- งานจัดทาฏีกาเบิก-จ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดรอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภณ
ั ฑ์

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑.๗ งานสวัสดิการสงคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรีคนชราและผู้พิการ
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุม่ อาชีพ
- งานสนับสนุนลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
- งานสนับสนุนการจัดการศพผู้สงู อายุ
- งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
๑.๘ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
-งานข้อมูลวิชาการ
-งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
-งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
1.9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริมสุขภาพ
-งานสุขาภิบาลส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
-งานควบคุมปูองกันโรค
-งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงินและงานบัญชี
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิก-จ่ายเงิน
- งานจัดทาฏีกาเบิก-จ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดรอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
ค่าน้าประปา,ค่ากระแสไฟฟูาคลองส่งน้า
- งานพัฒนารายได้
- งานกิจการประปา
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภณ
ั ฑ์

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

๓. กองช่าง

๓. กองช่าง

๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน
- งานข้อมูลก่อสร้าง
๓.๒ ออกแบบและควบคุม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานผังเมือง
- งานสารวจและและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
๓.๔ งานงานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า

๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน
- งานข้อมูลก่อสร้าง
๓.๒ ออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานผังเมือง
- งานสารวจและและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
๓.๔ งานงานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. งานกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานการกีฬา

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. งานกิจการโรงเรียน
- งานข้อมูล
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานการกีฬา
- งานสภาเด็กและเยาวชน
๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็กเล็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
- งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓.งานกีฬาและนันทนาการ
-งานส่งเสริมกีฬา
-งานส่งเสริมนันทนาการ
-งานศูนย์เยาวชน
5.หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- การประสานจัดวางระบบควบคุม ภายในของ
ส่วนราชการ

๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็กเล็ก
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๓. งานกีฬาและนันทนาการ
-งานส่งเสริมกีฬา
-งานส่งเสริมนันทนาการ
-งานศูนย์เยาวชน
-
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หมายเหตุ

๘.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ได้ทาการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้
จัดทากรอบโครงสร้างอัตรากาลังใหม่แล้ว ได้ทาการวิเคราะห์เพื่อประมาณการใช้อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
ในอนาคตว่าในระยะเวลา ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) จะใช้จานวนพนักงาน
ส่วนตาบลจานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน และเพื่อให้ คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูล ลงในกรอบอัตรากาลัง
๓ ปี ได้ ดังนี้
การจัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด

ส่วนราชการ

กรอบ
ว่าจะต้องใช้ในระยะเวลา 3
อัตรา
ปีข้างหน้า
กาลังเดิม

๒๕๖4 ๒๕65

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
สานักปลัด (01)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ภารโรง
รวม
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก.)
นักวิชาการพัสดุ (ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
รวม

เพิ่ม / ลด

หมาย
เหตุ
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๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑
1

๑
1
๑
๑
1

๑
1
๑
๑
1

๑
1
๑
๑
1

-

-

-

๑
๑
๑
๑
1
1
1
๑4

๑
1
๑
๑
๑
1
1
๑4

๑
1
๑
๑
๑
1
1
๑4

๑
1
๑
๑
๑
1
1
๑4

-

-

-

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

๑
1
1

๑
1
1

๑
1
1

๑
1
1

-

-

-

8

8

8

8

-

-

-
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-ว่าง

--ว่าง

-

ส่วนราชการ
กองช่าง 05
ผู้อานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา(ชง.)
นายช่างโยธา (ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจดมาตรวัดน้า
พนักงานผลิตน้าประปา
รวม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)
ผู้อานวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษาระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา(ปก.)
ครู (ถ่ายโอนกรมศาสนา)
ครูผู้ช่วย (ถ่ายโอนกรมศาสนา)
พนักจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอนกรมศาสนา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

รวม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก/ชก)
รวม

รวมทั้งสิ้น

กรอบ
อัตรา
กาลังเดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในระยะเวลา 3ปี
ข้างหน้า
๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕๖6

เพิ่ม / ลด
๒๕๖4 ๒๕65

หมาย
เหตุ
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-ว่าง

-ว่าง-ว่าง 2
อัตรา
-รอกรม

จัดสรร

1
3
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1
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1
3
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1
3
1

-

-

-

-ว่าง 1 อัตรา

2

2

2

2

-
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-ว่าง 2 อัตรา

16

16

16

16

-

1
1

1
1

1
1

+1
+1

-

-

กาหนดเพิม่

46

47

47

47

+1

-

-
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๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
๑.องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน ๑ ตาแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

๑

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

จานวน เงินเดือน/
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
๒๕๖4 ๒๕65
๒๕๖6
๑
49,760 486,720 16,440 16,440 19,560

๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีอัตรากาลังปัจจุบันจานวน ๑ ตาแหน่ง ๑ อัตราดังนี้

ที่
๑

ตาแหน่ง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น

จานวน เงินเดือน/
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
๒๕๖4 ๒๕65
๒๕๖6
๑
30,790 369,480 13,080 13,440 13,320

๒.สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 11 ตาแหน่ง
12 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11
12

หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)
นักพัฒนาชุมชน (ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ(คุณวุฒิ)
ภารโรง(ทักษะ)
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)

จานวน เงินเดือน/
(คน) ค่าตอบแทน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
1
1
๑

32,450
29,680
22,230
30,220
24,490
19,670
13,210
11,470
12,240
15,000
15,000
9,400

๓. กองคลัง
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

รวม

389,400
355,320
266,760
362,640
293,880
236,040
159,240
140,400
146,880
180,000
180,000
112,800

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๖4
๒๕65
๒๕๖6

13,320
12,000
9,000
13,440
11,760
9,480
6,480
5,640
5,880
7,200
7,200

6,480

13,440
12,000
8,760
13,320
11,880
9,850
6,720
5,880
6,120
7,560
7,200
6,480

13,080
12,000
9,240
13,320
12,240
10,320
6,920
6,120
6,360
7,800
7,560
6,480

๑) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 7 ตาแหน่ง 7
อัตรา ดังนี้
ที่
๑

จานวน เงินเดือน/
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
๒๕๖4
๒๕65 ๒๕๖6
๑
34,110 409,320 13,320 13,080 13,200

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

๒
๓
๔
5
๕
6
7

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.)
นักวิชาการพัสดุ (ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.)
ลูกจ้างประจา(เจ้าพนักงานธุรการ)(ปง.)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี(คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป(คุณวุฒิ)

๑
๑
๑
1
๑
1
1

23,550
24,010
17,570
14,110
15,000
15,000

355,320 12,000 12,000 12,000
282,600 11,280 11,760 11,880
288,120 11,520 12,000 12,120
210,840 7,440 7,200 6,120
169,320 6,780 7,080 7,440
180,000 7,200 7,560 7,800
180,000 7,200 7,200 7,560

๔. กองช่าง
๑) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 7 ตาแหน่ง 8 ตรา
ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

๑

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)

๒
๓
๔
๕
๖
7
8

นายช่างโยธา (ชง.)
นายช่างโยธา (ชง.)
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา(คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(คุณวุฒิ)
ผู้ช่วยช่างโยธา(คุณวุฒิ)
พนักงานจดมาตรวัดน้าประปา(ทั่วไป)
พนักงานผลิตน้าประปา(ทั่วไป)

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
จานวน เงินเดือน/
รวม
(คน) ค่าตอบแทน
๒๕๖4
๒๕65 ๒๕๖6
๑
32,450 389,400 13,320 13,440 13,080
๑
๑
๑
๑
๑
1
1

25,190
22,410
12,820
11,500
11,930
9,000
9,000

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

302,280 11,160 10,920 11,160
269,880 10,560 10,800 11,040
153,840 6,240 6,480 6,720
138,000 5,520 5,760 5,760
143,160 5,760 6,000 6,120
108,000 4,320 4,560 4,680
108,000 4,320 4,560 4,680

๕.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีอัตรากาลังปัจจุบัน
จานวน 6 ตาแหน่ง 13 อัตรา ดังนี้
ที่

๑

ตาแหน่ง

จานวน เงินเดือน/
(คน) ค่าตอบแทน

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ

๑

-

1
๔
1
๓
1
2

17,290
15,000
15,000
9,000

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๖4
๒๕65
๒๕๖6

393,600 27,240

27,240

27,240

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น

2
3
4
4
5
6

นักวิชาการศึกษา(ปก.)
ครู (ถ่ายโอนกรมศาสนา)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก(ถ่ายโอนกรมศาสนา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็ก(ประเภทคุณวุฒิ)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

207,480 7,080
7,680
7,680
180,000 7,200
7,560
7,800
180,000 7,200
7,560
7,800
108,000 108,000 108,000 108,000

6.หน่วยตรวจสอบภายใน
๑) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน - คน
ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ที่

๑

ตาแหน่ง

จานวน เงินเดือน/
(คน) ค่าตอบแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑

-

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕๖4
๒๕65
๒๕๖6

355,320 14,160

14,160

๕.ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
ที่
๑

ปี ๒๕๖2
30,000,000

ปี ๒๕63
31,000,000

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ปี ๒๕๖4
33,000,000

14,160

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อสายงาน

ปลัดอบต.(บริหารงานท้องถิ่น)
รองปลัดอบต.(บริหารงานท้องถิน่ )
สานักงานปลัด อบต.(01)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
นักจัดการงานทัว่ ไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
ผู้ช่วย จพง.ปูองกันฯ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ภารโรง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
กองคลัง (04)
ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ลูกจ้างประจา
จพง.ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ ไป

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

กลาง
ต้น

จานวนที่มีอยูป่ จั จุบนั
จานวน
(คน)

จานวนเงิน(๑)*

๑
๑

๑
๑

ต้น
ปก./ชก
ปก.
ชก
ชก

๑
๑
๑
๑
๑

-

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่าจะต้อง
ใช้ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า

ค่าใช้จ่ายทีต่ ้องเพิ่มขึ้น(๒)

ค่าใช้จ่ายรวม(3)

๒๕๖4

๒๕๖5

๒๕๖6

๒๕๖4

๒๕๖5

๒๕๖6

๒๕๖4

๒๕๖5

๒๕๖6

486,720
369,480

-

-

-

16,440
13,080

16,440
13,440

19,560
13,320

503,160
382,560

519,600
396,000

839,160
409,320

1
1
๑
๑
1

389,400
355,320
266,760
362,640
293,880

-

-

-

13,320
12,000
9,000
13,440
11,760

13,440
12,000
8,760
13,320
11,880

13,080
12,000
9,240
13,320
12,240

402,720
367,320
275,760
376,080
305,640

416,160
379,320
284,520
389,400
317,520

429,240
391,320
293,760
402,720
329,760

๑
๑
1
๑
๑
1
1

๑
๑
1
๑
1
1
1

236,040
159,240
158,520
140,400
180,000
146,880
180,000

-

9,850
6,720
6,600
5,880
7,560
6,120
7,560

10,320
6,920
6,900
6,120
7,800
6,360
7,800

245,520
165,720
164,880
146,040
187,200
152,760
180,000

255,370
172,440
171,480
151,920
194,760
158,880
180,000

265,690
179,360
178,380
158,040
202,560
165,240
180,000

๑
๑
๑
๑

๑
1
๑
๑

409,320
355,320
282,600
288,120

-

-

9,480
6,480
6,360
5,640
7,200
5,880
7,200

ต้น
ปก./ชก.
ชก.
ชก.

-

-

13,320
12,000
11,280
11,520

13,080
12,000
11,760
12,000

13,200
12,000
11,880
12,120

422,640
367,320
293,880
299,640

435,720
379,320
305,640
311,640

448,920
391,320
317,520
323,760

ปง.

๑

๑

210,840

-

-

7,440

7,200

6,120

218,280

225,480

231,600

-

๑
1
1

๑
1
1

169,320
180,000
180,000

-

-

-

6,780
7,200
7,200

7,080
7,560
7,560

7,440
7,800
7,800

176,100
187,200
180,000

183,180
194,760
180,000

190,620
202,560
180,000

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

-

หมายเหตุ

-ว่าง-

-ว่าง-

ที่

23
24
25
26
24
25
26
27

ชื่อสายงาน

กองช่าง(05)
ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจดมาตรวัดน้า
พนักงานผลิตน้าประปา

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

ต้น
ชง.
ชง.

จานวนที่มีอยู่

อัตราตาแหน่งทีค่ าดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า

ค่าใช้จ่ายทีต่ ้องเพิ่มขึ้น(๒)

ค่าใช้จ่ายรวม(๓)
หมายเหตุ

จานวน
คน

จานวนเงิน
(๑)

25๖4

2565

2566

๒๕๖4

๒๕๖5

๒๕๖6

๒๕๖4

๒๕๖5

๒๕๖6

๑
๑
๑

๑
๑
๑

389,400
302,280
268,920

-

-

-

13,320
11,160
10,560

13,440
10,920
10,800

13,080
11,160
11,040

402,720
313,440
280,440

416,160
324,360
291,240

429,240
335,520
302,280

-

๑
๑
๑

๑
1
๑

153,840
138,000
143,160

-

-

-

6,240
5,520
5,760

6,480
5,760
6,000

6,720
6,000
6,120

160,080
143,520
148,920

166,560
149,280
154,920

173,280
155,280
161,040

-

1
1

1
1

108,000
108,000

-

-

-

4,320
4,320

4,560
4,560

4,680
4,680

112,320
112,320

116,880
116,880

121,560
121,560

๑
1
๔
๓

1
1
2

393,600
207,480
-

-

-

-

27,240
7,080
-

27,240
7,680
-

27,240
7,680
-

420,840
214,560
-

448,080
222,240
-

475,320
229,920
-

-ว่าง-

๓
1
1
2

๓
1
1
2

180,000
180,000
108,000

-

-

7,200
8,640

7,560
4,560

7,800
4,680

180,000
187,200
216,000

180,000
194,760
216,000

180,000
202,560
216,000

-เงินอุดหนุน
(ว่าง 1 อัตรา)

-

-

46

38

355,320
8,959,840

+1
+1

-

-

14,160
346,740

14,160
348,360

14,160
355,800

369,480
9,276,540
1,91,489

383,640
9,620,340
1,443,051

397,800
9,971,460
1,459,791

10,668,021
32.77

11,063,391
32.37

11,467,179
31.95

-ว่าง-

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(08)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
(5)
(6)
(7)
(8)

ผอ.กองการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษา)
ต้น
นักวิชาการศึกษา
ปก.
ครู
ชก.
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(15,000)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปก./ชก
รวม
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอืน่ 15%
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทัง้ สิ้น
คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

-ว่าง 2 อัตรา
-รอกรมจัดสรร

-กาหนดเพิ่ม

หมายเหตุ : ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติม ที่ ประกาศใช้มาประมาณการเพิม่ ขึ้นไม่
เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคานวณ สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ.2566 ให้ประมาณการบวกเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
เกี่ยวกับการประปา หรือกิจการสถานธนานุบาล และได้ตั้งงบประมาณมาไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติให้นามารวมเป็นฐานการคานวณภาระค่าใช้จ่า ยด้านการบริหารงานบุคคลด้วย ดังนี้
-ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ให้ประมาณการเพิม่ ขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณราย
จ่ายประจาปี 2563 (31,000,000)
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 จานวน 32,550,000บาท =(31,000,000*5%) + 31,000,000 ) = 32,550,000)
-ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ให้ประมาณการเพิม่ ขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 จานวน 34,178,000 บาท =(32,550,000*5%) + 32,550,000 ) = 34,178,000)
-ฐานการคานวณงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2566 ให้ประมาณการเพิม่ ขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 จานวน 35,887,000 บาท =(34,178,000*5%) + 34,178,000 )=35,886,900
: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจาถ่ายโอน รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับงบเงินอุดหนุน ที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างให้ระบุข้อมูลกรอบ
ตาแหน่งและจานวนผู้ดารงตาแหน่งไว้ในแผนอัตรากาลัง แต่ไม่ตอ้ งนามาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน3
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ตาแหน่งที่มีแถบสีคลุมในตัวอย่าง)
: ข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดตาแหน่งเพิ่ม โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 849 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง การกาหนดเลขที่ตาแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นามาคานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้วย
: ให้บันทึกข้อมูลเรียนตามลาดับรหัสส่วนราชการ(สานักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามหนังสือสานักงาน ก.จ.,กท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตาแหน่ง(ระบบแท่ง)
* ข้อมูลในช่องเงินเดือน (1) ต้องมีจานวนตรงกันกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปลัด อบต.
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)
หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก) (-)

รองปลัด อบต.
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

สานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานธุรการ
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานปูองกันละบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา อบต.
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)(1)

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) (1)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น )(-)

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-งานธุรการ

- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานงานสาธารณูปโภค
-งานธุรการ

- งานการศึกษา
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
-งานธุรการ
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โครงสร้างสานักปลัด อบต.
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) (1)

งานบริหารทั่วไป
-นักจัดการงานทั่วไป
(ชก) (1)
-ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (2)
-ภารโรง (1)

งานการเจ้าหน้าที่

งานนโยบายและแผน

-นักทรัพยากรบุคคล
(ชก.)(๑)

(ปก.) (1)

-นักวิเคราะห์นโยบายฯ

อานวยการท้องถิ่น
ระดับ

จานวน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน

-ผช.เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (1)

--นักพัฒนาชุมชน
(ชก.) (1)
-ผช.นักพัฒนาชุมชน(1)

วิชาการ

-ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(1)

ทั่วไป

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
(1)

พนักงานจ้าง

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ชานาญการ
พิเศษ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

1

-

-

1

3

-

-

-

-
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งานส่งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว์

ลูกจ้างประจา

-

ภารกิจ

ทั่วไป

7

-

รวม

12

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น ) (๑)

งานการเงิน

งานบัญชี

-นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปก./ชก. (-)

-ลูกจ้างประจา(เจ้าพนักงานธุรการ ปง.)(1)

-ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
(1)

อานวยการท้องถิ่น
ระดับ

จานวน

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ชก.)(1)
-ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(1)

วิชาการ

-นักวิชาการพัสดุ(ชก.) (1)
- ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป(1)

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัตกิ าร

ชานาญการ

ชานาญการ
พิเศษ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

1

-

-

1

2

-

-

-

-
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งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ลูกจ้างประจา

1

ภารกิจ

ทั่วไป

3

-

รวม

7

โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารการศึกษา ระดับต้น ) (1)

งานก่อสร้าง

งานผังเมือง

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

-นายช่างโยธา(ชง.) (๑)

ผช.นายช่างโยธา(1)

-นายช่างโยธา(ชง.)(1)

อานวยการท้องถิ่น
ระดับ

จานวน

วิชาการ

-ผช.นายช่างไฟฟูา(1)
-พนักงานจดมาตรวัดน้า(1)
-พนักงานผลิตน้าประปา(1)

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ชานาญการ
พิเศษ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

1

-

-

-

-

-

-

2

-
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งานสาธารณูปโภค

ลูกจ้างประจา

-

ภารกิจ

ทั่วไป

2

2

รวม

7

โครงสร้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) (-)

งานการศึกษา

งานศาสนาและวัฒนธรรม

-นักวิชาการศึกษา(ปก.)(1)

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ครู (4)
-ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก (1)
-ผู้ดูแลเด็ก(ถ่ายโอน)(4)
-ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (2)

-ผช.นักวิชาการศึกษา(1)

อานวยการท้องถิ่น
ระดับ

จานวน

วิชาการ

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ชานาญการ
พิเศษ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

1

-

-

1

-

-

-

-

-
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ครู

4

ภารกิจ

ทั่วไป

5

2

รวม

14

โครงสร้าง หน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน
-นักวิชาตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) (-)

อานวยการท้องถิ่น
ระดับ

จานวน

วิชาการ

ทั่วไป

พนักงานจ้าง

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัตกิ าร

ชานาญการ

ชานาญการ
พิเศษ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

อาวุโส

-

-

-

1

-

-

-

-

-
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ลูกจ้างประจา

-

ภารกิจ

ทั่วไป

-

-

รวม

1

๑๑. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
กรอบอัตรากาลังเดิม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

(ปลัด อบต.)
นักบริหารงาน อบต.
รองปลัด อบต.
นักบริหารงาน อบต.

กลาง

๕๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑

กลาง

49,760

ต้น

๕๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
รอง ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

เงินเดือน*
เงินประจา ค่าตอบแทน/
ตาแหน่ง
เงินเพิ่มอื่นๆ
168,000 86,400

ต้น

32,960

๔๒,๐๐๐

-

32,450

๔๒,๐๐๐

-

431,400
356,160
293,880
๒๐๑,๑๒๐
362,640

1

นายปัญญา ชูเลิศ

ป.โท

๕๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑

2

นายประวิทย์ บุญศักดิ์

ป.ตรี

๕๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒

กรอบอัตรากาลังใหม่
เงินเดือน

หมายเหตุ
741,120
411,480

สานักปลัด (01)
3

น.ส.จันทกานต์ แสวงบุญ

ป.โท

๕๕-๓-๐1-๒๑๐๑-๐๐๑

4
5
6
7

นางดาราวรรณ วิสีปัตน์
น.ส.อารีรตั น์ ชัยจันทร์
นายศักดิ์ชัย สมภาวะ
นางอุมาพร อดทน

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

๕๕-๓-๐1-๓๑๐๑-๐๐๑
55-3-01-3102-001
๕๕-๓-๐1-๓๑๐๓-๐๐๑
๕๕-๓-๐1-๓๘๐๑-๐๐๑

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ม.๖
ป.ตรี
ป.ตรี

-

หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทัว่ ไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นักพัฒนาชุมชน

ต้น

๕๕-๓-๐1-๒๑๐๑-๐๐๑

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

ชก
ชก.
ปก.
ชก

๕๕-๓-๐1-๓๑๐๑-๐๐๑
55-3-01-3102-001
๕๕-๓-๐1-๓๑๐๓-๐๐๑
๕๕-๓-๐1-๓๘๐๑-๐๐๑

นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล

ชก
ชก.
ปก.
ชก.

29,680
24,490
22,230
30,220

-

-

-

-

-

19,670
13,270
11,700
12,240
15,000
15,000
9,400

-

-

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

นักพัฒนาชุมชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
8
9
10
11
12
13
14

นายอนันต์ ประเสริฐศรี
นางสาวแก่นจันทร์ อารีย์
นายสรายุทธ ทัดเทียม
นายกิตติภพ กันนิดา
นายสุริยา คาโสภา
นางสาวอรอนงค์ บัวงาม
-ว่าง-

ผช.นักวิชาการเกษตร
ผช.จพง.ธุรการ
ผช.จพง.ปูองกันฯ
ภารโรง
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข

ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ผช.นักวิชาการเกษตร
ผช.จพง.ธุรการ
ผช.จพง.ปูองกันฯ
นักการภารโรง
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข

ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

236,040
158,520
140,400
146,880
180,000
180,000
112,800

กรอบอัตรากาลังเดิม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

เงินเดือน*

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ
/เงิน
ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

กองคลัง (04)
15

นางวิไลวรรณ ทัดเทียม ป.โท

16

--ว่าง-

17
18

นางรัชดาภรณ์ ทาทอง
นางสุวรรณี ส่งเสริม

๕๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑

ต้น

๕๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)

ต้น

34,110

๔๒,๐๐๐

-

451,320

ปก./ชก.

๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ปก./ชก.

-

-

-

-ว่าง-

-

๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ป.ตรี
ป.ตรี

๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑
๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ชก.
ชก.

๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑
๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑

นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ชก.
ชก.

23,550
24,010

-

-

282,600
288,120

ป.ตรี

-

ลูกจ้างประจา

ปง.

-

เจ้าพนักงานธุรการ

ปง.

210,840

-

-

210,840

-

-

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

14,110
15,000
15,000

-

-

169,320
180,000
180,000

ลูกจ้างประจา
19

นางมนฤดี กุลาราช

พนักงานจ้างตามภารกิจ
20
21
22

นางสาวบุปผา บัวพา
นางสาวเยาวพา บัวงาม
นางสาวจิราวรรณ แสวงผล

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

-

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

กองช่าง (05)
23

นายไชยวัฒน์ สุทธิกรม

ป.ตรี

๕๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

ต้น

๕๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑

ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง)

ต้น

32,450

๔๒,๐๐๐

-

431,400

24
25

นายโสภณ บัวงาม

ป.ตรี
ปวส.

๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑
๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒

นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

ชง.
ชง.

๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑
๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒

นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

ชง.
ชง.

25,190
22,410

-

-

302,280
269,880

นายไพฑูรย์ สมบัติหอม

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

กรอบอัตรากาลังเดิม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

พนักงานจ้างตามภารกิจ
26 นายชัยชนะ ตามศรี
27
นายอภิวัตร เสนาะศัพท์
28 นายพงษ์พิทักษ์ จันทร์แจ้ง
พนักงานจ้างทั่วไป
28 นายอนุชา สรรพสาร
29
--ว่าง30
--ว่าง31 นายปณิธิ โคตรวงค์
-ว่าง32
33 นางฉวีวรรณ วงค์ใหญ่
34 นางวงค์ประสิทธิ์ เครือไชย
35
36
37
38
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาววิไลวรรณ บัวแย้ม
39
40 นางเจียมใจ เจริญศรี
41
-ว่างนางสาวชุ
ล
ีพร เสนาะศัพท์
42
43 นางรัตนพิมล คาชมภู
44
-ว่าง45
-ว่างหน่วยตรวจสอบภายใน
45

คุณวุฒิ

เลขทีต่ าแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่

ตาแหน่ง

ระดับ

เลขทีต่ าแหน่ง

ตาแหน่ง

ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่นๆ
/เงิน
ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

-

-

ผช.นายช่างไฟฟูา
ผช.เจ้าพนักงานการประปา

-

12,820
11,500
11,930

-

-

153,840
138,000
143,160

-

9,000
9,000

-

-

108,000
ว่าง

ต้น
ปก.

17,290
-

-

ว่าง
207,480

180,000

ปวส.
ป.ตรี
ปวท.

-

ผช.นายช่างไฟฟูา

-

ผช.เจ้าพนักงานการประปา

-

ผช.นายช่างโยธา

ม.6
-

-

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
-

55-3-08-2107-001
55-3-08-3803-001
55-3-08-6600-161
55-3-08-6600-162
55-3-08-6600-163
55-3-08-6600-164
-

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
-

-

ผช.นักวิชาการศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

-

-

ป.ตรี

-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-

55-3-12-3205-001

ผช.นายช่างโยธา

พนักงานจดมาตรวัดน้า
พนักงานจดมาตรวัดน้า
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานผลิตน้าประปา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
55-3-08-2107-001
นักบริหารการศึกษา
ต้น
นักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ปก. 55-3-08-3803-001
นักวิชาการศึกษา
ครู
ผ
ช
้
ู
ว
่
ย
ครู
ครู
ชน. 55-3-08-6600-162
ครู
55-3-08-6600-163
ครู
ชน
ครู
ครูผู้ช่วย 55-3-08-6600-164
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 -2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

เงินเดือน*

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

-

-

ผช.นักวิชาการศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

-

15,000
13,940
9,400
9,400
15,000
9,000
9,000

-

-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-

15,060

-

-

ครูผู้ช่วย

ชน.
ชน

ว่าง(เงินอุดหนุน)

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ว่าง(เงินอุดหนุน)

รอกรมจัดสรร
รอกรมจัดสรร
รอกรมจัดสรร

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน(ว่าง)
(เงินอุดหนุน

ว่าง
ว่าง
กาหนดเพิ่ม

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กาหนดแนวทางการพัฒ นาข้า ราชการ หรือ พนักงานส่ ว นท้องถิ่น ลู กจ้าง และ พนักงานจ้าง
ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย จัดทา
แผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปีตามรอบของแผน
อัตรากาลัง 3 ปีการพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่ วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทางาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
แทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับ
ตนเอง เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยไม่ ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่ อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งใช้ ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของ ประชาชน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการต่าง
ๆ สามารถ เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการ ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ป
ไซด์โซเชียล มีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับ โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนอง
กับ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
สานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่ างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน
ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เอกสารตารา และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและโอกาส เป็นต้น
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จึงได้มีการพัฒนาโดย
1. จัดทาโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทุกปี
2. ส่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ หรือที่จัด
อบรมเอง อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร
1. หลักสูตรปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)
2. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
3. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
4. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
5. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
6. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
7. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
8. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
9. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
10. หลักสูตรนายช่างโยธา/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
11. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
12. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
13. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
14. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
15. หลักสูตรเกี่ยวกับครู/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
16. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
17. หลักสูตรนักเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่ง/หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
18. หลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น
19. หลักสูตรเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
20. หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ e-Laas และระบบ e-Plan
21. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
22. ประชุมพนักงานส่วนตาบลประจาเดือน
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๑๓ ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ดังนี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๒๕64
*****************************
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทา
ผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตร
๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จึงจัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลหนองแก้ว เพื่อ
เป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้าย นี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63
จง ทาทอง
( นายจง ทาทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕64
**************************
ประมวลจริยธรรมข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตร ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร และข้าราชการ ในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้างต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กร และข้าราชการทุกคน พึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ และกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม “ หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้ว
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้ว
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
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หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็น ค่านิยมหลักสาหรับพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ข้อ ๓ ข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
1. การยืดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4. การยึดถือประโยชน์ ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10. การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่า อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมือง
ดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน และประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย
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ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงาน จะกระทาได้ต่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ของทางราชการ
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองแก้ว ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน
ไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิด
จาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่ วนตาบลหนองแก้ว ต้องปฏิบัติตนให้ส ามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างผลงานของตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ ข้าราชการขององค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองแก้ว จะปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพ
ดังต่อไปนี้
1. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน จะต้องถือแนวทางปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
2. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจะต้อง
ถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๓๙
3. พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ที่ปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมโยธา จะต้อง
ถือแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรรม ว่าด้ วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เป็นหน่วยงานควบคุมกากับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง และเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
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2. สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ในเบื้องต้น เพื่อรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็น
เองก็ได้
3. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรง ไปตรง
มา มิให้ถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการผู้นั้น ตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
4. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือ
กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
แล้ว
5. ทาหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือคณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด
มอบหมายทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุมกากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
1. ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
3. กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วจานวนสองคน
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) –(๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคนให้หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมคณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมต้องไม่เ คย
ถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้ว
2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ใน
กรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
3. ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอานาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
4. เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
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5. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้ว เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจัง หวัดโดยพลัน
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
6. ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น เป็นเรื่องสาคัญ หรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คุ้มครองข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ ผู้นั้น
8. ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมอยการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตมข้อ ๒๑ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่
น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ ายอันเกิดจาก
การฝุาฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๒ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๒๒ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง ว่าเป็นการฝุาฝืน
ประมวลจริ ยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็ นความผิดทางวินัย ให้ผู้รู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๒๑ สั่งลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๗ แต่หากปรากฏว่าเป็น ความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓
ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๔ ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือนหรือนาไปประกอบ
การพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
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ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนิ นการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่ งลงโทษตาข้อ ๒๔ แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๗ สามารถร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้วภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษผู้ถูกลงโทษ ตามข้อ ๒๐ (๒) สามารถ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริ ย ธรรมให้ มี ค วามเหมาะสม (ถ้ า มี) และแจ้ งให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุค คลระดั บ จั งหวั ด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๓๐ กรณีที่มีการยกเลิกใช้ประมวลจริยธรรม เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม(ถ้ามี) หาก
ระหว่างนั้น เกิดกรณีตามข้อ ๒๑ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมฉบับเดิมไปพลางก่อน
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ภาคผนวก
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