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5 พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
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องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน จึงได้มีการวางแผนอัตรากาลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
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บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบ
1. ชื่อหัวข้อ การวิเคราะห์ภารกิจของท้องถิ่นตามกฎหมาย พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 รวมทั้ง พ.ร.บ. กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยจะเป็นไปตามลักษณะเฉพาะ
พื้นที่
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน สามารถกาหนดภารกิจ และอานาจหน้าที่ให้
สอดคล้องกับปัญหาข้อเท็จจริงตามอานาจหน้าที่ และสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ โดยแบ่งภารกิจ
ออกเป็น 6 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2)
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4) การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการกีฬา 5) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร
3. การวิเคราะห์องค์กรในการดาเนินการตามภารกิจ
3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengh : S)
1.1 เป็นพื้นที่ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง
1.2 เป็นพื้นที่ ที่มีโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา
1.3 เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ
1.4 มีวัตถุดิบทางทรัพยากรทางธรรมชาติ
1.5 มีผลผลิตที่เป็นพืช ผัก ผลไม้ มากที่สุดของอาเภอลานสกา
1.6 มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
1.7 มีโรงเรียนที่สามารถยกระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้นได้ถึง 2 แห่ง
และมีโรงเรียนระดับศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย 1 แห่ง

3.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses : w)
2.1 พื้นที่ขาดเอกสารสิทธิ และพื้นที่ทากินรุกล้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
2.2 ขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
2.3 เส้นทางคมนาคม ยังไม่สะดวก
2.4 ทรัพยากรทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
2.5 ขาดระบบเชื่อมโยงและการจัดสรรแหล่งผลที่เหมาะสม
2.6 ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดทักษะการประกอบการ
2.7 ขาดการส่งเสริมการลงทุน
2.8 ขาดการวางผังเมืองที่ดี
2.9 เกษตรกร มีการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรค่อนข้างสูง
2.10 สหกรณ์ยังไม่สามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผลผลิต
2.11 เกษตรกรยังขาดวามรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2.12 ขาดระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์
3.3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities : O)
3.1 เป็นศูนย์กลางของสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอาเภอลานสกา
3.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยว สินค้าทางการ
เกษตร และการค้าชายแดน
3.3 รัฐบาลมีนโยบาย แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
3.4 การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat : T)
4.1 ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวนไม่แน่นอน
4.2 ระบบการบริหารงานของหน่วยราชการยังซับซ้อน
4.3 ประชาชนที่มีพื้นที่ทากินติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ยังรุกล้าพื้นที่เขตอุทยาน
แห่งชาติ ทาไร่เลื่อนลอย ทาให้สภาพปุาเสื่อมโทรม แหล่งทากินขาดแคลน
4.4 ต้นทุนในการผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคาแพง
4.5 ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เกษตร
3.5 โอกาสขององค์กร การสร้างจิตสานึก และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาในกลุ่มสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ในฐานะที่เป็นผู้ที่ประชาชนไว้วางใจให้เป็นตัวแทนในหมู่บ้าน ให้เกิดพลัง
ขับเคลื่อนไปกระตุ้นลงสู่กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จนเกิดการ
รวมตัวรวมเป็นกลุ่มในรูปของประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตาบลกาโลนตามลาดับ อย่างเป็นรูปธรรม

ต่อจากนั้นจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่องซึ่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและแก้ไ ข
ปัญหาของท้องถิ่น อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยั่งยืน
3.6 ภัยคุกคาม ได้แก่สื่อวัฒนธรรมสังคมชุมชนเมือง โดยเฉพาะยาเสพติดได้แพร่กระจายมาสู่
พื้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรง
เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
4. ผลการวิเคราะห์
4.1 ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่จาเป็นต้องกาหนดเพิ่ม ซึ่ง ไม่จาเป็นต้องกาหนด
ภารกิจเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากภารกิจหน้ าที่ครอบคลุมเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่นและกฎหมาย
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจอยู่แล้ว คงมุ่งเน้นภารกิจ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตาบลกาโลน รวมทั้ง
ภารกิจด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
4.2 พันธกิจของการวางแผนอัตรากาลังท้องถิ่น ได้แก่ การสรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อ
รองรับ ภารกิ จ และการให้บ ริ การแก่ป ระชาชนในระดั บชุ ม ชนหมู่บ้ า น/ต าบล ได้ อย่ า งมีคุ ณ ภาพ และ
ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของกลุ่ม เปู าหมาย โดยเฉพาะบุ คลากรในต าแหน่ ง เจ้า พนั กงานส่ง เสริม การ
ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน สามารถกาหนดโครงสร้าง และกรอบอัตรากาลัง
รองรับภารกิจ และอานาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยส่ง เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ ตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ซึ่งจะมีการ
ถ่ายโอนงานภารกิจหน้าที่ และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ดังนั้นตรงจุดนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องพยายามวางแผน และกาหนดภารกิจ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากโครงการถ่ายโอน
ดังกล่าว

1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่ งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวั นที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ข้อ 5 กาหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่ง พนักงานส่วนตาบลว่าจะมีตาแหน่งใด
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ค วามรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล เพื่อ
ใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ให้เกิด ความเหมาะสมและให้ก ารปฏิ บัติหน้ าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เกิดความคล่องตั ว
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
กาหนดให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล นามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากาหนดเป็น
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทา
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการ
กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลโดย ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 กาหนดแนวทางให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการ
ใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยให้เสนอให้ ก.อบต.จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบ
อัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าโลน จึ ง ได้ จั ด ท าแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ 2558 – 2560 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนมีโครงสร้างการแบ่ง งานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลั ง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์ก ารบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญ ญั ติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.3 เพื่อ ให้ ค ณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช (ก.อบต.จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ ง และการใช้ ต าแหน่ ง พนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อ ให้ ค ณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช (ก.อบต.จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช) สามารถตรวจสอบการกาหนดประเภทตาแหน่ง และการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่ง
พนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน สามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้ ง
ข้าราชการ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ดาเนินการวางแผนการใช้ อัตรากาลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3.1 วิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของตาบลกาโลน
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของตาบลกาโลน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ
3.4 กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและอานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึง ถึง โครงสร้างส่วนราชการ และจานวน
ข้า ราชการ ลูก จ้า งประจาในองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลกาโลน ประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่ง
พนักงานจ้าง
3.5 กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกาโลน
3.6 การทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
3.7 ให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน เดิมเป็นสภาตาบลกาโลน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลจาก
กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2539 อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอาเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีหมู่บ้านชนในความรับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน มีประชากรในพื้นที่ตาบลกาโลน 9,020 คน
3,078 ครัวเรือน มีเนื้อที่ประมาณ 35,125 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ในหุบเขา
ของเทือกเขานครศรีธรรมราช (เขาหลวง) ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของอุทยานแห่ง ชาติเขาหลวงและเหตุปุาสงวน
แห่งชาติ บ้านเรือนของราษฎรตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา มีลาคลองธรรมชาติจานวน 5 สาย คือคลองปง
คลองใหญ่ คลองท่าชาย คลองลางา ไหลมาบรรจบรวมกันเป็นลาคลองสายหลัก คือ คลองท่าดี (ขุนน้า)
และคลองหยวด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทาสวนเป็นอาชีพหลัก
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ มาวิเคราะห์และ
สรุปผลโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ จานวน 6 ด้าน ดังนี้
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่สะดวก
(2) ปัญหาไฟฟูาแสงสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ
(3) ปัญหาโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่สะดวก ขาดแคลนโทรศัพท์สาธารณะในหลาย
หมู่บ้าน
(4) ปัญหาถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
(5) มีน้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร
(6) ไม่มีแหล่งเก็บน้าไว้สาหรับการอุปโภค – บริโภค
ความต้องการ
(1) ปรับปรุงก่อสร้างถนน ไฟฟูา การโทรคมนาคมและการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
(2) ก่อสร้างถนนในพื้นที่การเกษตรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
(3) จัดหาแหล่งเก็บน้าไว้สาหรับการอุปโภค – บริโภค
4.2 ด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหา
(1) ราษฎรบางส่วนในวัยทางานไม่มีงานทา
(2) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่า ทาให้ขาดรายได้
(3) ขาดเงินทุนหมุนเวียน และมีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรน้อยทาให้ถูกกดราคา

ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต่าเพื่อเพิ่มรายได้
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้แก่ประชาชน
(4) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่ม
รายได้
(5) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่
4.3 ด้านสังคม
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(2) ปัญหาในการระวังภัยต่างๆ อาสาสมัครต่างๆ ยังอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ
(3) ปัญหาขาดอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณะภัย เช่น รถน้า รถดับเพลิง
(4) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยทางาน
(5) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย
(6) สถานีอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
(7) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
(8) เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
ความต้องการ
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
(2) อบรมหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
(3) จัดหาอุปกรณ์ในการปูองกันสาธารณะภัยเพิ่มเติมให้มีความทันสมัย
(4) จัดอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยทางาน
(5) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย
(6) ประสานสถานีอนามัยจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
(7) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
(8) ประสานสาธารณสุขอาเภอจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้าบริการประชาชน
4.4 ด้านการเมืองการบริหาร
สภาพปัญหา
(1) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบลขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
(2) อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานไม่ทันสมัย
(3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
(4) การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลาบาก

(5) ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
(1) จัดอบรมและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
ส่วนตาบล เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานให้ทันสมัย
(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
(4) จัดบริการออกบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ยากลาบาก
(5) จัดอบรมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหา
(1) การเผาปุาเพื่อทาการเกษตรของราษฎร
(2) ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(4) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(5) ขาดการจัดทาทะเบียน ปูายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(6) ขาดการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้อนไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
(7) การใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
ความต้องการ
(1) จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ แ ละให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชน ให้ มี จิ ต ส านึ ก ร่ ว มในการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
(5) จัดทาทะเบียน ปูายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม
(6) จัดทาโครงการอนุรักษ์ปุาไม่ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกปุาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
(7) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการทาการเกษตรกรรม
4.6 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาพปัญหา
(1) ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไม่ทั่วถึง
(2) ปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอน

(3) ปัญหาสนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมไม่ได้มาตรฐาน
(4) ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านกีฬา
(5) เยาวชนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับบางส่วนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
(6) การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ความต้องการ
(1) จัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ทั่วถึง
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่
(3) จัดสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
(4) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้ศึกษาต่อ
(5) สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

5. ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่ง เสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ให้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาโลนจาสมบูรณ์ได้ จาเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนัก
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาโลนยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่น ขององค์ การบ ริหารส่ว นตาบล ใช้เ ทคนิ ค
SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสภัย
คุกคามในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน กาหนดวิธีการ
ดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้ง นี้ สารมารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 16 (1))
(2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1))
(3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา (16 (5))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 76 (6))
(2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
(3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 16 (3))

(4) การสังคมสงค์เคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา 16 (10))
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16 (5))
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68 (8))
การผังเมือง (มาตรา 68(13))
จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
กิจการเกี่ยวกับพาณิช (มาตรา 68 (11))
การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))

5.5 ด้ านการบริหารจั ดการและการอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม มี ภารกิจ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสางแวดล้อม (มาตรา 67 (7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
5.6 ด้ า นการศาสนา ศิล ปวั ฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูม ปั ญญาท้ อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67 (8))

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(มาตรา17 (18))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและความสมควร (มาตรา 67 (9))
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16 (16))
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. (มาตรา 17(3))
(4) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไ ข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้อ งการของประชาชนในเขตพื้ น ที่ ป ระกอบด้ ว ย การด าเนิ นงานขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลจะต้ อ ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ :

มาตรา 68
พ.ศ.2543
มาตรา 16
ส่วนท้องถิ่น

หมายถึง มาตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546
และ 17 หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
พ.ศ.2542

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
(1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น
(2) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟูา น้าประปา เป็นต้น
(3) การรักษาความสะอาดถนน ทางน้า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
(4) การปูองกันและระงับโรคติดต่อ
(5) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(8) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
(9) การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
(11) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(12) การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
(13) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(14) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ภารกิจรอง
(1) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(2) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(4) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
(5) การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น
(6) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
(7) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(8) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
(9) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(11) การจัดการ การบารุง และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(12) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สินของราษฎร

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
การก าหนดโครงสร้ า งปั จ จุ บั น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลก าโลน ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดให้มีขนาดกลาง โดยกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 3 ส่วน (ส่วนราชการอื่น อบต. อาจกาหนดเพิ่มได้) ได้แก่ สานักงานปลัด อบต. กองคลัง
และกองช่าง กาหนดให้มีกรอบอัตรากาลังทั้งสิ้น 21 อัตรา โดย ก.ท. (เดิม) กาหนดตาแหน่งในสายงานไว้
เพียง 18 สายงาน
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของตาบลกาโลน ที่มีประชาชนประสบอยู่ และหน้าที่ปฏิบัติ
ในภารกิจต่าง ๆ จาเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่ว นตาบลข้างเคียงที่มี
งบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลกา
โลนยังไม่มีความเหมาะสม ดังนี้ ในด้านอื่น ๆ กรอบอัตรากาลังตาแหน่ง สายงานที่กาหนดไว้ 21 ตาแหน่ง
18 สายงาน เพื่อสามารถรองรับภารกิจ หน้าที่ และสอดคล้องกับสภาพปัญ หาอานาจหน้าที่ในการแก้ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

อบต.

งบประมาณ
รายจ่าย ปี
2557

พนักงาน
ส่วนตาบล

พนักงาน
จ้าง

ลูกจ้าง
ประจา

ท่าดี
เขาแก้ว
ลานสกา
กาโลน

25,500,000
21,655,350
22,764,500
29,000,000

19
18
16
20

14
6
21
22

1
1
1

คิดเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร
30
28.46
33.36
27.82

หมายเหตุ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องกาหนดโครงสร้าง
และกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอานาจหน้าที่ ที่เป็นภารกิจในปัจจุบันและอนาคตที่
จะนาไปสู่การพัฒนาตาบล ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอนกระจายอานาจและตามแผนปฏิบัติการ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
องค์การบริห ารส่วนตาบลกาโลน ได้ กาหนดภารกิจหลัก และภารกิจ รองที่จ ะดาเนินการ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ได้กาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าว และในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะร้องรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจ
กาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือกาหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้ งเป็นส่วน
ต่อไป ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ
- งานอาคารสถานที่
- งานตรวจสอบภายใน
- งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในส่วนราชการใด

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักงานปลัด อบต.
1.2 งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ
- งานอาคารสถานที่
- งานตรวจสอบภายใน
- งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในส่วนราชการใด

1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานบุคคล
- งานการประชุมการฝึกอบรม สัมมนา
- งานการประชุมการฝึกอบรม สัมมนา
- งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย
- งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย
- งานทะเบียนประวัติ
- งานทะเบียนประวัติ
- งานเกี่ยวกับการประเมินผล การ
- งานเกี่ยวกับการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานประจาปี
ปฏิบัติงานประจาปี
- งานวินัย
- งานวินัย
- งานสิทธิและสวัสดิการ
- งานสิทธิและสวัสดิการ

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.3 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานงบประมาณ
1.4 งานกฎหมายและคดี
- กฎหมายและนิติกรรม
- งานการดาเนินการทางคดี
และศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- ข้อบัญญัติและระเบียบ

1.4 งานกฎหมายและคดี
- กฎหมายและนิติกรรม
- งานการดาเนินการทางคดี
และศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- ข้อบัญญัติและระเบียบ

1.5 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.6 งานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพอาชีพและข้อมูล
แรงงาน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานเบี้ยยังชีพคนชรา
- งานเบี้ยยังชีพคนพิการ
- งานเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

1.5 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- งานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.6 งานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพอาชีพและข้อมูล
แรงงาน
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานเบี้ยยังชีพคนชรา
- งานเบี้ยยังชีพคนพิการ
- งานเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานทะเบียนพัสดุ
- งานทะเบียนพัสดุ
- งานจัดซื้อจัดจ้าง
- งานจัดซื้อจัดจ้าง
- งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินและ
- งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
พัสดุ
- งานประสานงานและรายงาน
- งานประสานงานและรายงาน
- งานพัสดุ
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
3. กองช่าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
3. กองช่าง

3.1 งานก่อสร้าง

3.1 งานก่อสร้าง

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน กั้นน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน กั้นน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล

-

งานประเมินราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานผังเมือง

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
-

งานประสานกิจการประปา
งานไฟฟูาสาธารณะ
งานระบายน้า
งานบาบัดน้าเสีย
งานกิจการน้าบาดาล
งานซ่อมแซม
งานสวนสาธารณะ

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
-

งานประสานกิจการประปา
งานไฟฟูาสาธารณะ
งานระบายน้า
งานบาบัดน้าเสีย
งานกิจการน้าบาดาล
งานซ่อมแซม
งานสวนสาธารณะ

หมายเหตุ

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ตามกรอบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการ 3 ส่วน คือ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองคลัง และ
กองช่าง ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐานทั่วไป แต่ทั้งนี้ยังคงอัตราตาแหน่ง คือ
กรอบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
1. นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.) ระดับ 8
2. นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด อบต.) ระดับ 7

จานวน 58 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

สานักงานปลัดฯ
พนักงานส่วนตาบล
3. นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสานักงานปลัดฯ)
4. นิติกร ระดับ 7วช
5. บุคลากร ระดับ 3-5/6ว.
6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5/6ว.
7. นักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5/6ว.
8. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5/6ว.
9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5/6ว.
10. ครู
11. ครูผู้ดูแลเด็ก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ลูกจ้างประจา
12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
14. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
15. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
16. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
17. พนักงานขับรถขยะ
18. ตกแต่งสวน
19. พนักงานขับรถยนต์
20. ผู้ดูแลเด็ก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
3
3

1
1
1
1
1
1
1
9

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
21. คนงานประจารถขยะ
22. คนงานทั่วไป

จานวน 3 อัตรา
จานวน 4 อัตรา
กองคลัง

พนักงานส่วนตาบล
23. นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7 (ผู้อานวยการกองคลัง)
24. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7ว
25. นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3-5/6ว
26. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 3-5/6ว.
27. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4/5
28. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-3/4

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
29. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
30. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
31. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
32. คนงานทั่วไป

จานวน 2 อัตรา

1
1
1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
33. นักบริหารงานช่าง ระดับ 7 (ผู้อานวยการกองช่าง)
34. นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5
35. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2-4/5
36. นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5
37. นายช่างไฟฟูา ระดับ 2-4/5

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
38. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา

จานวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
39. คนงานทั่วไป

จานวน 2 อัตรา

1
1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน
อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้พนักงานจ้างทุกคน ทุก
ตาแหน่งได้มีโอกาสที่จะพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง พนักงานจ้าง 4 ปี โดยมีแนวทางการ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติง านโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
2. ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะเฉพาะของในแต่ ล ะต าแหน่ ง ได้ แก่ ความรู้ ค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสาร และสื่อความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
5. ด้ า นศี ลธรรมคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ได้ แ ก่ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
แนวทาง

วิธีการ

กลุ่มเปูาหมาย

ระยะเวลา
- ภายใน 3 เดือนนับจาก
เริ่มงาน

การปฐมนิเทศ

- ฝึกอบรม

- ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกคน

การพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน

- การฝึกอบรม/ศึกษาดู
งาน/การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

- พนักงานจ้างทุกคน/ทุก - ไม่ต่ากว่าปีละ 1 ครั้ง
ตาแหน่ง

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น
“ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
กาโลน” ด้วย

ภาคผนวก

10. แผนภูมิโครงการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลกาโลน
ปลัด อบต.
นักบริหารงาน อบต. 8
รองปลัด อบต.
นักบริหารงาน อบต. 7
สานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป 6

กองคลัง
นักบริหารงานคลัง 7

กองช่าง
นักบริหารงานช่าง 7

1. งานบริหารงานทั่วไป

1. งานการเงิน

1. งานก่อสร้าง

2. งานการเจ้าหน้าที่

2. งานบัญชี

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3. งานนโยบายและแผน

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

3. งานประสานสาธารณูปโภค

4. งานกฎหมายและคดี

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

5. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6. งานสวัสดิการสังคม

โครงสร้างสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป 6

งานบริหารทั่วไป
พนักงานส่วนตาบล
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป5
ลูกจ้างประจา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
- พนักงานขับรถขยะ 1 คน
- พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
- ตกแต่งสวน 1 คน
- คนงานประจารถขยะ 2 คน
- คนงานทั่วไป 2 คน

งานการเจ้าหน้าที่
พนักงานส่วนตาบล
- บุคลากร 5
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 1
- คนงานทั่วไป 1 คน

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

พนักงานส่วนตาบล
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 4
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1 คน

พนักงานส่วนตาบล
- นิติกร 7วช.

งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล
- นักวิชาการศึกษา 6ว
- ครูผู้ดูแลเด็ก 6 คน
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 9 คน
- คนงานทั่วไป 1 คน

พนักงานส่วนตาบล

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

13

1
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งานสวัสดิการสังคม
พนักงานส่วนตาบล
- นักพัฒนาชุมชน 5
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
1 คน

โครงสร้างกองคลัง
กองคลัง

นักบริหารงานการคลัง 7

งานการเงิน

งานบัญชี

พนักงานส่วนตาบล
- นักวิชาการเงินและบัญชี 7วช.
พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

พนักงานส่วนตาบล
- เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี1-3/4
พนักงานจ้าง
- คนงานทั่วไป 1 คน

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ

พนักงานส่วนตาบล
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5

พนักงานส่วนตาบล
- นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว
- เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5

พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ 1 คน
- คนงานทั่วไป 1 คน

พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน

พนักงานส่วนตาบล

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

6

-

3

2

โครงสร้างกองช่าง
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง 7

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานก่อสร้าง
พนักงานส่วนตาบล
- นายช่างโยธา 5
- เจ้าพนักงานธุรการ 2

งานสาธารณูปโภค

พนักงานส่วนตาบล
- นายช่างโยธา 3

พนักงานส่วนตาบล
- นายช่างไฟฟูา 3

พนักงานจ้าง
- คนงานทั่วไป 1 คน

พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
1 คน
- คนงานทั่วไป 1 คน

พนักงานส่วนตาบล

ลูกจ้างประจา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

5

-

1

2

