
          

 
 
 
 

แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4–๒๕๖6   

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 
  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
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๒ 
 

 
 

ค าน า 
 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองดดจจัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓ ปี  (ประจ ำปีงบประมำณ   
๒๕๖4-๒๕๖6)  โดยมีโครงสรจำงกำรแบ่งงำนและระบบงำนำี่เหมำะสมดม่ซ  ำ  มีกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรจัด
อัตรำก ำลัง  โครงสรจำงใหจเหมำะสมกับอ ำนำจหนจำำี่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบัญญัติ        
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และเพ่ือใหจคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใชจต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจจำงประจ ำ  และ
พนักงำนจจำงใหจเหมำะสม 
 

ำั งยังใหจเป็นแนวำำงในกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรใชจอัตรำก ำลัง  กำรพัฒนำบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ใหจเหมำะสมอีกดจวย 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  จึงดดจมีกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง ใชจประกอบกำรจัดสรร
งบประมำณและบรรจุแต่งตั งพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจจำงประจ ำ  และพนักงำนจจำง  เพ่ือใหจกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใหจเกิดประโยชน์ต่อประชำชนเกิดผลสัมฤำธิ์ต่อภำรกิจตำมอ ำนำจหนจำำี่มี
ประสิำธิภำพ  มีควำมคุจมค่ำ สำมำรถลดขั นตอนกำรปฏิบัติงำน  และมีกำรลดภำรกิจ   และเพ่ิมหน่วยงำนำี่
จ ำเป็น  กำรปฏิบัติภำรกิจสำมำรถตอบสนองควำมตจองกำรของประชำชนดดจเป็นอย่ำงดี 

 
 
       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
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๓ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรื่อง  การใช้แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4-๒๕๖6  

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

  ดจวยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจรำยงำนขอควำมเห็นชอบแผนอัตรำก ำลัง  ๓ ปี 
(๒๕๖4-๒๕๖6)  จำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น 
 

  บัดนี  คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในกำร
ประชุมครั งำี่  9/2563  เมื่อวันำี่  24  กันยำยน  2563  เห็นชอบใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
ประกำศใชจแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6    
เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรใชจต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  ซึ่งแจจงใหจองค์กำรบริหำร     
ส่วนต ำบลำรำบแลจว  ตำมหนังสือจังหวัดขอนแก่น ำี่ ขก  0023.2/ว  25214  ลงวันำี่  29  กันยำยน  
2563 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๕  วรรคำจำย  ประกอบกับมำตรำ  ๑๕  แห่ ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนำจองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ขจอ ๑๓,๑๔,๑๘,๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ 
๒๓๑  แห่งประกำศ ก.ำ.จ.ขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนดขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ลงวันำี่  ๑๑  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๔๕  และแกจดขเพ่ิมเติม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
หัวหนอง  จึงประกำศใชจแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประจ ำปีงบประมำณ          
พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6  มีผลตั งแต่วันำี่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖3  ถึงวันำี่ ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖6    
  

        ประกำศ  ณ  วันำี่  5  ตุลำคม    ๒๕๖3    
 
 
 
 

(นำยสมำรรศน์  หมื่นแกจว) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
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กำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังของหน่วยงำนรัฐ  เป็นสิ่งำี่ส ำคัญและตจองด ำเนินกำรต่อเนื่อง 
เนื่องจำกกำรก ำหนดอัตรำก ำลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน  ค่ำจจำง 
ค่ำตอบแำน ประโยชน์ตอบแำนอ่ืน และสวัสดิกำรอ่ืน ๆ อีกมำกมำย ำี่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคลจองกัน  
ประกอบกับแผนอัตรำก ำลัง  3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หัวหนอง  จะสิ นสุดลงในวันำี่   30  กันยำยน  2563  ดังนั นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง                
จึงจ ำเป็นตจอง จัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566   ใหจสอดรับและ
สัมพันธ์กับแผนอัตรำก ำลังฉบับเดิมเป็นส ำคัญ  เพ่ือใหจกำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังของหน่วยงำนใหจมีควำม
สมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใชจหลักกำรและวิธีกำรจัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง 3  ปี  ประจ ำปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2564 – 2566  ดังนี  

๑.1  คณะกรรมกำรกลำงขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น  (ก.จ. , ก.ำ. หรือ ก.อบต.)   
ดดจมีประกำศคณะกรรมกำรกลำงขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น   (ก.จ. , ก.ำ. หรือ ก.อบต.)  เรื่อง 
มำตรฐำนำั่วดปเกี่ยวกับกำรจัดำ ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และเรื่อง  มำตรฐำนำั่วดปเกี่ยวกับโครงสรจำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงตจองมีกำรจัดำ ำแผนอัตรำก ำลังในรำยกำรต่ำงๆ ำี่เก่ียวขจอง 

๑.2  ประกำศคณะกรรมกำรกลำงขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น  (ก.กลำง)  เรื่อง 
มำตรฐำนำั่วดปเกี่ยวกับอัตรำต ำแหน่ง  ก ำหนดใหจคณะกรรมกำรขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น(ก.จังหวัด) 
ก ำหนดต ำแหน่งขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น  ว่ำจะมีต ำแหน่งใดระดับใด  อยู่ในส่วนรำชกำรใด      
จ ำนวนเำ่ำใด  ใหจค ำนึงถึงภำระหนจำำี่ควำมรับผิดชอบ  ลักษณะงำนำี่ตจองปฏิบัติ  ควำมยำก  และคุณภำพ  
ของงำน  ปริมำณ  ตลอดจนำั งภำระค่ำใชจจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น (อบจ.,เำศบำล , อบต.)             
ำี่จะตจองจ่ำยในดจำนบุคคล  โดยใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น  (อบจ.,เำศบำล , อบต.)   จัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง
ของขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น  เพ่ือใชจในกำรก ำหนดต ำแหน่งโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกลำง
ขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น (ก.กลำง)  ำั งนี ใหจเป็นดปตำมหลักเกณฑ์  และวิธีกำรำี่คณะกรรมกำรกลำง
ขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น (ก.กลำง) ก ำหนด 

๑.3  คณะกรรมกำรกลำงขจำรำชกำร  หรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น (ก.กลำง)  ดดจมีมติเห็นชอบ
ประกำศก ำหนดกำรก ำหนดต ำแหน่งขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น  โดยก ำหนดแนวำำงใหจองค์กร
ปกครองส่วนำจองถิ่น  (อบจ.,เำศบำล ,อบต.)  จัดำ ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น เพ่ือเป็น
กรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใชจต ำแหน่งขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น โดยใหจเสนอใหจคณะกรรมกำร
ขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น(ก.จังหวัด)   พิจำรณำใหจควำมเห็นชอบ   โดยดดจก ำหนดใหจองค์กรปกครอง
ส่วนำจองถิ่น (อบจ.,เำศบำล หรือ อบต.)  แต่งตั งคณะกรรมกำรจัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง  วิเครำะห์อ ำนำจหนจำำี่
และภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น (อบจ.,เำศบำล หรือ อบต.)  วิเครำะห์ควำมตจองกำรก ำลังคน 
วิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใชจก ำลังคน  จัดำ ำกรอบอัตรำก ำลัง  และก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนดข ในกำร
ก ำหนดต ำแหน่งขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่นตำมแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี 

๑. หลักการและเหตุผล 
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๖ 
 

 
  ๑.4  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหัวหนอง จึงดดจจัดำ ำแผน
อัตรำก ำลัง  ๓  ปี  ส ำหรับปีงบประมำณ  ๒๕๖4-๒๕๖6  ขึ น 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  อ ำเภอบจำนดผ่  จังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์ของกำร
จัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  ตำมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเพ่ือบรรลุถึงควำมส ำเร็จของยุำธศำตร์กำรพัฒนำ
ำจองถิ่น  ดังนี   

๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี     
๒.๑  เพ่ือใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองมีโครงสรจำงกำร

แบ่งงำนและระบบงำนำี่เหมำะสม  ดม่ซ  ำซจอน 
๒.๒  เพ่ือใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองมีกำรก ำหนด

ต ำแหน่งกำรจัดอัตรำก ำลังโครงสรจำงใหจเหมำะสมกับอ ำนำจหนจำำี่ขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหัวหนองตำมกฎหมำยจัดตั งองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นแต่ละประเภำและตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๓  เพ่ือใหจคณะกรรมกำรขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น (ก.จังหวัด)  สำมำรถตรวจสอบ
กำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใชจต ำแหน่งขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่นว่ำถูกตจองเหมำะสมหรือดม่ 

๒.๔  เพ่ือเป็นแนวำำงในกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรใชจอัตรำก ำลังกำรพัฒนำบุคลำกรของ
องค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 

๒.๕  เพ่ือใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองสำมำรถ
วำงแผนอัตรำก ำลัง  ในกำรบรรจุแต่งตั งขจำรำชกำรเพ่ือใหจกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น 
(อบจ.,เำศบำล,อบต.) เกิดประโยชน์ต่อประชำชนเกิดผลสัมฤำธิ์ต่อภำรกิจตำมอ ำนำจหนจำำี่มีประสิำธิภำพมีควำม
คุจมค่ำสำมำรถลดขั นตอนกำรปฏิบัติงำนและมีกำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนำี่ดม่จ ำเป็นกำรปฏิบัติภำรกิจ
สำมำรถตอบสนองควำมตจองกำรของประชำชนดดจเป็นอย่ำงดี 

๒.๖  เพ่ือใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นสำมำรถควบคุมภำระค่ำใชจจ่ำยดจำนกำรบริหำรงำน
บุคคลใหจเป็นดปตำมำี่กฎหมำยก ำหนด 

๒.๗  เพ่ือใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองด ำเนินกำรวำงแผนกำรใชจอัตรำก ำลังบุคลำกร
ใหจเหมำะสม กำรพัฒนำบุคลำกรดดจอย่ำงต่อเนื่องมีประสิำธิภำพ 

๒.๘  เพ่ือใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองมีกำรก ำหนดต ำแหน่งอัตรำก ำลังของบุคลำกร
ำี่สำมำรถตอบสนองกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นำี่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  และสนองนโยบำย
ของรัฐบำล  หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น (อบจ., เำศบำล, อบต.) 

 ๒.๒ ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผูจบริหำรและพนักงำนส่วนต ำบล  ำี่มีส่วนเกี่ยวขจองมีควำมเขจำใจชัดเจนถึงกรอบอัตรำ

ก ำลังคน  ต ำแหน่งและหนจำำี่รับผิดชอบำี่เหมำะสมตำมปริมำณและคุณภำพำี่ตจองกำร 

๒. วัตถุประสงค ์
 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
 



 

๗ 
 

 
2.2.2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  มีอัตรำก ำลังำี่เหมำะสม  เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

กำรบริหำร  สรจำงขวัญก ำลังใจ  และเก็บรักษำคนดีและคนเก่งดวจในหน่วยงำน 
2.2.๓ กำรจัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง  ำ ำใหจสำมำรถพยำกรณ์สิ่งำี่อำจเกิดขึ นในอนำคต  และ

สำมำรถเตรียมกำรรองรับกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำวดวจล่วงหนจำดดจ 
2.2.๔ กำรจัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง  ำ ำใหจำรำบขจอมูลพื นฐำนำั งดจำน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส 

และอุปสรรค  ของำรัพยำกรบุคคลำี่มีอยู่ในปัจจุบัน  และในอนำคต  สำมำรถวำงแผนล่วงหนจำเกี่ยวกับกำรใชจ
ำรัพยำกรบุคคลใหจสอดคลจองกับสภำวะแวดลจอมต่ำง ๆ 

2.2.๕ กำรจัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง  เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรจัดกำรำรัพยำกรบุคคล  
และวำงแผนใหจสอดคลจองกับกำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนำจองถิ่นใหจเป็นดปอย่ำงมี
ประสิำธิภำพ น ำดปสู่เป้ำหมำยในภำพรวมดดจ 

2.2.๖ เป็นตจนแบบำี่ดีใหจกับหน่วยงำนอื่นๆ ในภำครำชกำรในองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น 
3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  
(1)   แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

 กำรวำงกรอบอัตรำก ำลังใหจสอดคลจองกับภำระงำน โดยวำงประเภำของบุคลำกรภำครัฐ     
ตำมควำมเหมำะสมใหจสอดรับกับแนวำำงกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่  ำี่เนจนควำมยืดหยุ่น  แกจดขง่ำย  กระจำย
อ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร  มีควำมคล่องตัว  และมีเจจำภำพำี่ชัดเจน  อีกำั งยังดดจก ำหนดใหจเป็นดปตำมหลักกำร
บริหำรกิจกำรบจำนเมืองำี่ดีดจวย  ในกำรก ำหนดประเภำบุคลำกรภำครัฐ  ควรเนจนใชจอัตรำก ำลังแต่ละประเภำ
อย่ำงเหมำะสมกับภำรกิจ  โดยใหจพิจำรณำกรอบใหจสอดคลจองกับภำรกิจและลักษณะงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหัวหนอง  ดังนี  

-  พนักงานส่วนต าบล :  ปฏิบัติงำนในภำรกิจหลัก  ลักษณะงำนำี่เนจนกำรใชจควำมรูจ
ควำมสำมำรถและำักษะเชิงเำคนิค  หรือเป็นงำนวิชำกำร  งำนำี่เกี่ยวขจองกับกำรก ำหนดนโยบำยหรือลักษณะ
งำนำี่มีควำมต่อเนื่องในกำรำ ำงำน   มีอ ำนำจหนจำำี่ในกำรสั่งกำรบังคับบัญชำ  ผูจใตจบังคับบัญชำตำมล ำดับชั น   
ก ำหนดต ำแหน่ง  แต่ละประเภำของพนักงำนส่วนต ำบลดวจ  ดังนี  

-  สำยงำนบริหำรงำนำจองถิ่น  ดดจแก่  ปลัด  รองปลัด 
-  สำยงำนอ ำนวยกำรำจองถิ่น  ดดจแก่  หัวหนจำส่วนรำชกำร  ผูจอ ำนวยกำรกอง  
-  สำยงำนวิชำกำร  ดดจแก่  สำยงำนำี่บรรจุเริ่มตจนดจวยคุณวุฒิปริญญำตรี 
-  สำยงำนำั่วดป ดดจแก่  สำยงำนำี่บรรจุเริ่มตจนมีคุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
-  สำยงำนกำรสอน (ศพด.)  ดดจแก่ สำยงำนำี่บรรจุเริ่มตจนดจวยวุฒิปริญญำตรีำำงกำรศึกษำ 
-  ลูกจ้างประจ า :  ปฏิบัติงำนำี่ตจองใชจำักษะและประสบกำรณ์  จึงมีกำรจจำงลูกจจำงประจ ำ

ต่อเนื่องจนกว่ำจะเกษียณอำยุรำชกำร โดยดม่มีกำรก ำหนดอัตรำขึ นมำใหม่  หรือก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมจำกำี่มี
อยู่เดิมและใหจยุบเลิกต ำแหน่ง หำกต ำแหน่งำี่มีอยู่เดิมเป็นต ำแหน่งว่ำ มีคนลำออก  หรือเกษียณอำยุรำชกำร  
โดยก ำหนดเป็น  ๓  กลุ่ม  ดังนี   

-  กลุ่มงำนบริกำรพื นฐำน  
-  กลุ่มงำนสนับสนุน 
-  กลุ่มงำนช่ำง 
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พนักงานส่วนต าบล
63%

พนักงานจ้างตามภารกิจ
26%

พนักงานจ้างท่ัวไป
11%

แผนภูมิอัตราก าลังแสดงสัดส่วนบุคลากรใน  อบต.หวัหนอง

พนกังานสว่นต าบล

พนกังานจา้งตามภารกิจ

พนกังานจา้งทั่วไป

-  พนักงานจ้าง :  ปฏิบัติงำนเสริมในภำรกิจรอง  ภำรกิจสนับสนุน  งำนำี่มีก ำหนด
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเริ่มตจนและสิ นสุดำี่แน่นอนตำมโครงกำรหรือภำรกิจในระยะสั น  หลักเกณฑ์กำร
ก ำหนดพนักงำนจจำงจะมี 3 ประเภำแต่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ขนำดกลำงดจวยบริบำ  ขนำด  และปัจจัยหลำยอย่ำง  จึงก ำหนดจจำงพนักงำนจจำง  เพียง  ๒  ประเภำ  ดังนี  

-  พนักงำนจจำงำั่วดป 
-  พนักงำนจจำงตำมภำรกิจ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

กำรจัดสรรอัตรำก ำลังใหจมีประสิำธิภำพ  สอดคลจองกับภำระงำน  ตลอดจนกำรก ำหนด    
สำยงำนและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  ใหจตรงกับบำบำำ  ภำรกิจของ  อบต.  มำกยิ่งขึ น โดยจุดเนจนคือ 
ก ำหนดสำยงำนำี่สอดคลจองกับหนจำำี่ควำมรับผิดชอบมำกำี่สุด  พรจอมำั งเอื อต่อกำรบริหำรำรัพยำกรบุคคล 
อันดดจแก่   กำรโอน  กำรยจำย  กำรวำงแผนเสจนำำงควำมกจำวหนจำในสำยอำชีพ เป็นตจน ำั งนี  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจพิจำรณำดจวยว่ำอัตรำก ำลังำี่มีอยู่ในปัจจุบัน  มีคุณสมบัติำั งในเชิงคุณภำพและปริมำณ
เป็นอย่ำงดรเพ่ือใหจสำมำรถบริหำรก ำหนดอัตรำก ำลังใหจเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยใหจพิจำรณำควำมเหมำะสมใน
เชิงคุณสมบัติ  ควำมรูจ  ำักษะ  วุฒิกำรศึกษำ  กลุ่มอำชีพำี่เหมำะสมกับหนจำำี่ควำมรับผิดชอบหลัก ดังนี  

 -  ส านักปลัด  อบต.  คุณสมบัติ  ควำมรูจ  ำักษะ วุฒิกำรศึกษำ  ำี่ใชจในกำรบรรจุ  และ
แต่งตั งใหจพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจจำง  ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักปลัดส่วนใหญ่จะเนจนำี่ เรื่อง           
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กำรวำงแผน  นโยบำย  อ ำนวยกำรำั่วดป  กำรบริกำรสำธำรณ ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำำี่ใชจในกำรบรรจุ      
แต่งแต่งจะใชจคุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน  เพ่ือใหจพนักงำนแต่ละต ำแหน่งสำมำรถ
ปฏิบัติงำนดดจเต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรูจ  ประสบกำรณ์ำ่ีแต่ละคนมี 

 -  กองคลัง  คุณสมบัติ  ควำมรูจ  ำักษะ  วุฒิกำรศึกษำ  ำี่ใชจในกำรบรรจุ  และแต่งตั งใหจ
พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจจำง  ด ำรงต ำแหน่งในกองคลัง  จะเนจนำี่เรื่องกำรเงิน  กำรบัญชี  กำรพัสดุ  
กำรจัดเก็บรำยดดจ  ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ำี่ใชจในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใชจคุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง
ของแต่ละสำยงำน  เพ่ือใหจพนักงำนแต่ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนดดจเต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรูจ  
ประสบกำรณ์ำ่ีแต่ละคนม ี

 -  กองช่าง  คุณสมบัติ  ควำมรูจ  ำักษะ  วุฒิกำรศึกษำ  ำี่ใชจในกำรบรรจุ  และแต่งตั งใหจ
พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจจำง ด ำรงต ำแหน่งในกองช่ำง ส่วนใหญ่จะเนจนำี่ เรื่องสำยงำนช่ำง          
กำรก่อสรจำง  กำรออกแบบ  กำรประมำณกำรรำคำ ฯลฯ  ส่วนวุฒิกำรศึกษำ  ำี่ใชจในกำรบรรจุแต่งแต่งจะใชจ
คุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน  เพ่ือใหจพนักงำนแต่ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนดดจ
เต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรูจ  ประสบกำรณ์ำี่แต่ละคนมี 

“กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework)” ได้ดังนี้ 

1. เพื่อใหจกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  บรรลุผลตำม     
พันธกิจำี่ตั งดวจจ ำเป็นตจองจัดสรรอัตรำก ำลังใหจเหมำะสมกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร  โดยจะเป็นกำร
พิจำรณำว่ำงำนในปัจจุบันำี่ด ำเนินกำรอยู่นั นครบถจวนและตรงตำมภำรกิจหรือดม่อย่ำงดร  หำกงำน   
ำี่ำ ำอยู่ในปัจจุบันดม่ตรงกับภำรกิจในอนำคต  ก็ตจองมีกำรวำงแผนกรอบอัตรำก ำลังใหจปรับเปลี่ยนดป
ตำมำิศำำงในอนำคต  รวมถึงหำกงำนในปัจจุบันบำงส่วนดม่ตจองด ำเนินกำรแลจวอำจำ ำใหจกำรจัดสรร
ก ำลังคนของบำงส่วนรำชกำรเปลี่ยนแปลงดป  ำั งนี เพื่อใหจเกิดกำรเตรียมควำมพรจอมในเรื่องก ำลังคน
ใหจรองรับสถำนกำรณ์ในอนำคต  

กำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนในดจำนนี   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  จะพิจำรณำ
คุณวุฒิกำรศึกษำ  ำักษะ  และประสบกำรณ์ ในกำรบรรจุบุคลำกรเป็นส ำคัญ  เช่น  ผูจมีควำมรูจควำมสำมำรถ
ดจำนงำนช่ำง  มีคุณวุฒิกำรศึกษำ  ดจำนวิศวกรรมโยธำ ฯลฯ  จะบรรจุใหจด ำรงต ำแหน่ง  ในส่วนของกองช่ำงและ
เพ่ือแกจดขปัญหำ  และบริกำรสำธำรณูปโภคโครงสรจำงพื นฐำนใหจกับประชำชนในพื นำ่ีดดจอย่ำงำั่วถึง  เป็นตจน 

2.  เป็นกำรน ำประเด็นค่ำใชจจ่ำยเจจำหนจำำี่เขจำมำร่วมในกำรพิจำรณำ  เพ่ือกำรจัดกำร
ำรัพยำกรบุคคลมีอยู่อย่ำงมีประสิำธิภำพสูงสุด  โดยในส่วนนี จะค ำนึงกำรจัดสรรประเภำของพนักงำนส่วน
ต ำบล  ลูกจจำงประจ ำ  และพนักงำนจจำง  โดยในหลักกำรแลจวกำรจัดประเภำลักษณะงำนผิดจะมีผลกระำบต่อ
ประสิำธิภำพและตจนำุนในกำรำ ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดังนั นในกำรก ำหนดอัตรำก ำลัง
จะตจองมีกำรพิจำรณำว่ำต ำแหน่งำี่ก ำหนดในปัจจุบันมีควำมเหมำะสมหรือดม่  หรือควรเปลี่ยนลักษณะกำร
ก ำหนดต ำแหน่ง  เพ่ือใหจกำรำ ำงำนเป็นดปอย่ำงมีประสิำธิภำพมำกขึ น 
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กำรวำงแผนอัตรำก ำลังในดจำนนี   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองดดจก ำหนดอัตรำก ำลังใน

แต่ละส่วนรำชกำรประกอบดจวย  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           
และหัวหนจำส่วนรำชกำร  มีหนจำำี่บังคับบัญชำบุคลำกรในส่วนรำชกำรนั น ๆ ำุกต ำแหน่ง  ต ำแหน่งรองลงมำ 
จะเป็น ต ำแหน่งแต่ละงำน  ซึ่งก ำหนดเป็นสำยงำนวิชำกำรผูจมีคุณวุฒิระดับปริญญำตรี  ต ำแหน่งสำยงำนำั่วดป 
ผูจมีคุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี ลูกจจำงประจ ำ พนักงำนจจำงตำมภำรกิจ  และพนักงำนจจำงำั่วดป  ตำมล ำดับกำร
ก ำหนดในล ำดับชั นเพ่ือสะดวกในกำรบังคับบัญชำและมีผูจรับผิดชอบสำยงำนนั น ๆ เป็นผูจมีควำมรูจประสบกำรณ์
ำี่แต่ละต ำแหน่งควรมีเป็นส ำคัญ  

3.  เป็นกำรน ำขจอมูลเวลำำี่ใชจในกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรจริง (Work process)       
ในอดีต  เพ่ือวิเครำะห์ปริมำณงำนต่อบุคคลจริง อย่ำงดรก็ดีก่อนจะค ำนวณ  FTE  ตจองมีกำรพิจำรณำปริมำณ
งำนดังต่อดปนี  

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างในสายงานว่า 
 สอดคลจองกับส่วนรำชกำร /ส่วนงำนนี หรือดม่ 
 มีภำระงำนำี่ตจองอำศัยสำยงำนดังกล่ำวหรือดม่ 
 กำรมีสำยงำนนี ในส่วนรำชกำร เอื อต่อกำรบริหำรำรัพยำกรบุคคลหรือดม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะควำมเชี่ยวชำญดม่สอดคลจองกับงำนหลักขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

หัวหนอง  
 ดม่มีภำระงำน/ควำมรับผิดชอบำี่ตจองอำศัยสำยงำนดังกล่ำว / หรือำดแำนดจวย 

สำยงำนอ่ืนำี่เหมำะสมกว่ำดดจกำรมีสำยงำนนี ในหน่วยงำนมิดดจช่วยเอื อต่อกำร
บริหำรำรัพยำกรบุคคล 

 การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 กำรน ำปริมำณงำนำี่เกิดขึ นแต่ละส่วนรำชกำรมำเพ่ือวิเครำะห์กำรก ำหนดอัตรำ  และค ำนวณ
ระยะเวลำำี่เกิดขึ น โดย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ดดจใชจวิธีคิดจำกสูตรกำรค ำนวณหำเวลำปฏิบัติ
รำชกำร  ดังนี  
 จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
 แทนค่า     230 x 6  =   1,380   หรือ  82,800  นาที 

หมำยเหตุ 
 1.  230  คือ  จ ำนวนวัน ใน  1  ปี  ใชจเวลำปฏิบัติงำน  230  วันโดยประมำณ 
 2.  6  คือ  ใน  1  วัน  ใชจเวลำปฏิบัติงำนรำชกำร เป็นเวลำ  6  ชั่วโมง 
 3.  1,380  คือ  จ ำนวน  วัน  คูณดจวย  จ ำนวน ชั่วโมง / 1 ปี  ำ ำงำน 1,380  ชั่วโมง 
 4.  82 ,800  คือ  ใน   1   ชั่ วโมง  มี   60  นำำี   ดั งนั น   1 ,380  x 60  จะดดจ        
82,800 นำำี 
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 4.  เป็นกำรน ำผลลัพธ์ำี่พึงประสงค์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง (ำี่ยึดโยงกับ
ตัวชี วัด (KPIs)  และพันธกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง)  มำยึดโยงกับจ ำนวนกรอบก ำลังคนำี่    
ตจองใชจส ำหรับกำรสรจำงผลลัพธ์ำี่พึงประสงค์ใหจดดจตำมเป้ำหมำย  โดยเนจนำี่กำรปฏิบัติงำน  กำรบริหำรรำชกำร 
สอดคลจองและตอบโจำย์กับกำรประเมินประสิำธิภำพขององค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลหั วหนอง                  
(กำรตรวจประเมิน LPA)    

5.  น ำประเด็นกำรบริหำรคน/องค์กรมำพิจำรณำ  อย่ำงนจอยใน  3  ประเด็น  ดังนี  
-  ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจำกกำรจัดโครงสรจำงส่วนรำชกำรและกำร

แบ่งงำนในแต่ละส่วนรำชกำรนั น   จะมีผลต่อกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นจ ำนวนมำก  เช่น  หำกก ำหนด
โครงสรจำงส่วนรำชกำร  หรือ  ก ำหนดฝ่ำยมำกจะำ ำใหจเกิดต ำแหน่งงำนขึ นอีกตำมมำดม่ว่ำจะเป็นระดับหัวหนจำ
ส่วนรำชกำร  งำนในส่วนรำชกำร  งำนธุรกำร  งำนสำรบรรณและงำนอ่ืน  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        
หัวหนอง  พิจำรณำำบำวนว่ำกำรก ำหนดโครงสรจำงในปัจจุบันของแต่ละส่วนรำชกำรนั นมีควำมเหมำะสมแลจว  
โดยปัจจุบัน  มี  3  ส่วนรำชกำร  ดดจแก่  ส ำนักปลัด  อบต.  กองคลัง  กองช่ำง   

-  ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
เป็นองค์กรำี่มีขจำรำชกำรสูงอำยุจ ำนวนหนึ่ ง  ดั งนั นจึ งตจองมีกำรพิจำรณำถึงกำรเตรียมกำรเรื่อง             
กรอบอัตรำก ำลังำี่จะรองรับกำรเกษียณอำยุของขจำรำชกำร  ำั งนี ดม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยำอดองค์ควำมรูจ        
กำรปรับต ำแหน่งอัตรำก ำลังำี่เหมำะสมขึ นำดแำนต ำแหน่งำี่จะเกษียณอำยุออกดป  เพ่ือใหจสำมำรถมีบุคลำกร
ปฏิบัติงำนต่อเนื่อง  และสำมำรถคำดกำรณ์  วำงแผนก ำหนดเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ในอนำคตขจำงหนจำเกี่ยวกับ
ก ำลังคนดดจ   

-  มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นขจอมูลำี่ดดจมำจำก
แบบสอบถำมหรือกำรสัมภำษณ์  ผูจบริหำร  หรือ  หัวหนจำส่วนรำชกำร  ซึ่งประกอบดจวยดปดจวย  นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
หัวหนอง  และหัวหนจำส่วนรำชกำร  ำั ง  3  ส่วนรำชกำรกำร  กำรสอบถำม  หรือกำรสัมภำษณ์  ผูจบริหำรหรือ
หัวหนจำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  เป็นกำรวำงแผนและเตรียมกำรในมุมมองของของ
ผูจบริหำรและผูจปฏิบัติงำน  เพ่ือปรับปรุงและก ำหนดำิศำำงใหจสอดคลจองในำิศำำงเดียวกัน  ระหว่ำงผูจบริหำร
และผูจปฏิบัติงำน 
 6.  เปรียบเำียบสัดส่วนอัตรำก ำลังกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเดียวกัน  พื นำี่
ใกลจเคียงกัน  ซึ่งดดจแก่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบจำนดผ่  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเพีย   ซึ่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลำั งสองแห่ง  เป็นหน่วยงำนำี่อยู่ในเขตพื นำี่ติดต่อกัน จ ำนวนหมู่บจำนประชำชน  ภูมิประเำศ  
บริบำ ในลักษณะเดียวกัน 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองแต่งตั งคณะกรรมกำรจัดำ ำแผนอัตรำก ำลังซึ่ ง
ประกอบดจวยนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบลหัวหนอง  เป็นประธำน  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หัวหนจำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร  หัวหนจำส ำนักปลัดเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
และมีเจจำหนจำำี่ผูจรับผิดชอบงำนกำรเจจำหนจำำี่   ๑  คน  เป็นผูจช่วยเลขำนุกำร  จัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  
โดยมีขอบเขตเนื อหำครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ  ดังต่อดปนี    

๓.๑  วิเครำะห์ภำรกิจ  อ ำนำจหนจำำี่ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองตำมกฎหมำยจัดตั งองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นแต่ละประเภำ  และตำม
พระรำชบัญญัติแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจน
กฎหมำยอ่ืนใหจสอดคลจองกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ 
แผนพัฒนำต ำบล  นโยบำยของรัฐบำล  นโยบำยผูจบริหำร  และสภำพปัญหำขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง                                      
  ๓.๒  ก ำหนดโครงสรจำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดระบบงำน  เพ่ือรองรับภำรกิจ
ตำมอ ำนำจหนจำำี่ควำมรับผิดชอบ  ใหจสำมำรถแกจปัญหำของจังหวัดขอนแก่นดดจอย่ำงมีประสิำธิภำพ  
  ๓.๓   ก ำหนดต ำแหน่งในสำยงำนต่ำงๆ จ ำนวนต ำแหน่ง  และระดับต ำแหน่ง ใหจเหมำะสมกับ
ภำระหนจำำี่ควำมรับผิดชอบ  ปริมำณงำน  และคุณภำพของงำนรวมำั งสรจำงควำมกจำวหนจำในสำยอำชีพของ
กลุ่มงำนต่ำงๆ 
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แผนภูมิเปรียบเทบีบอัตราก าลัง
กับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใกล้เคียง

๓.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
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๓.๔  ก ำหนดควำมตจองกำรพนักงำนจจำงในองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น   โดยใหจหัวหนจำ      

ส่วนรำชกำรเขจำมำมีส่วนร่วมเพ่ือก ำหนดควำมจ ำเป็นและควำมตจองกำรในกำรใชจพนักงำนจจำงใหจตรงกับภำรกิจ
และอ ำนำจหนจำำี่ำี่ตจองปฏิบัติอย่ำงแำจจริง  และตจองค ำนึงถึงโครงสรจำงส่วนรำชกำร และจ ำนวนขจำรำชกำร 
ลูกจจำงจจำงประจ ำในองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นประกอบกำรก ำหนดประเภำต ำแหน่งพนักงำนจจำง 

๓.๕  ก ำหนดประเภำต ำแหน่งพนักงำนจจำง  จ ำนวนต ำแหน่งใหจเหมำะสมกับภำรกิจ      
อ ำนำจหนจำำี่  ควำมรับผิดชอบ  ปริมำณงำนและคุณภำพของงำนใหจเหมำะสมกับโครงสรจำงส่วนรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น 
  ๓.6  จัดำ ำกรอบอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  โดยภำระค่ำใชจจ่ำยดจำนกำรบริหำรงำนบุคคลตจองดม่เกิน
รจอยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำย 
  ๓.7  ใหจขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่นำุกคน  ดดจรับกำรพัฒนำควำมรูจควำมสำมำรถ
อย่ำงนจอยปีละ  ๑  ครั ง 

   ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 กำรวำงแผนก ำลังคนและกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนมีควำมส ำคัญ  เป็นประโยชน์ต่อ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและส่งผลกระำบต่อควำมส ำเร็จหรือควำมลจมเหลวขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
กำรก ำหนดอัตรำก ำลังคนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยำ ำใหจ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  
สำมำรถปรับตัวใหจเขจำกับสภำพแวดลจอมำี่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วดดจอย่ำงำันำ่วงำีำ ำใหจกำรจัดหำ   
กำรใชจและกำรพัฒนำำรัพยำกรบุคคลเป็นดปอย่ำงมีประสิำธิภำพ  ดังนั นกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนจึงมี
ควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปดดจ ดังนี  
  1.  ำ ำใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  สำมำรถพยำกรณ์สิ่งำี่อำจจะเกิดขึ นใน
อนำคตจำกกำรเปลี่ยนแปลงำำงดจำนเศรษฐกิจ  กำรเมือง  กฎหมำย  และเำคโนโลยีำ ำใหจองค์กำรบริหำร   
ส่วนต ำบลหัวหนองสำมำรถวำงแผนก ำลังคนและเตรียมกำรรองรับกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำวดวจล่วงหนจำ        
(Early Warning)  ซึ่งจะช่วยำ ำใหจปัญหำำี่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  จะเผชิญในอนำคตเกี่ยวกับ
ำรัพยำกรบุคคลลดควำมรุนแรงลงดดจ 

2.  ำ ำใหจำรำบขจอมูลพื นฐำนำั งดจำนอุปสงค์และอุปำำนของำรัพยำกรบุคคลำี่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนำคตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  จึงสำมำรถวำงแผนล่วงหนจำเกี่ยวกับกำรใชจ
ำรัพยำกรบุคคลใหจสอดคลจองกับสภำวะแวดลจอมต่ำงๆำี่มีกำรเปลี่ยนแปลงดป 

3.  กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรจัดกำรำรัพยำกร
บุคคลและกำรวำงแผนเชิงกลยุำธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง   ใหจสอดคลจองกันำ ำใหจกำร
ด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  เป็นดปอย่ำงมีประสิำธิภำพน ำดปสู่เป้ำหมำยำี่ตจองกำร 

4.  ช่วยลดปัญหำดจำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรก ำลังคน  เช่น  ปัญหำโครงสรจำงอำยุ
ก ำลังคน  ปัญหำคนดม่พอกับงำนตำมภำรกิจใหม่  เป็นตจน  ซึ่งปัญหำบำงอย่ำงแมจว่ำจะดม่อำจแกจดขใหจหมดสิ น
ดปดดจดจวยกำรวำงแผนก ำลังคนแต่กำรำี่หน่วยงำนดดจมีกำรวำงแผนก ำลังคนดวจล่วงหนจำก็จะช่วยลดควำมรุนแรง
ของปัญหำนั นลงดดจ 
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  5.  ช่วยใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  สำมำรถำี่จะจัดจ ำนวน  ประเภำ  และ
ระดับำักษะของก ำลังคนใหจเหมำะสมกับงำนในระยะเวลำำี่เหมำะสม  ำ ำใหจก ำลังคนสำมำรถปฏิบัติงำนดดจ
อย่ำงมีประสิำธิภำพส่งผลใหจำั งก ำลังคนและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  บรรลุวัตถุประสงค์ำ่ีก ำหนดดวจ
อันจะส่งผลใหจเกิดประโยชน์สูงสุดขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองโดยรวม 
  6.  กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนจะำ ำใหจกำรลงำุนในำรัพยำกรบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  เกิดประโยชน์สูงสุดและดม่เกิดควำมสูญเปล่ำอันเนื่องมำจำกกำรลงำุนผลิตและ
พัฒนำำรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนดม่ตรงกับควำมตจองกำร 
  7.  ช่วยำ ำใหจเกิดกำรจจำงงำนำี่เำ่ำเำียมกันอย่ำงมีประสิำธิภำพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO)  เนื่องจำกกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังจะน ำดปสู่กำรวำงแผนก ำลังคนำี่มีประสิำธิภำพ 
อันจะส่งผลใหจกำรจัดกำรำรัพยำกรบุคคลบรรลุผลส ำเร็จโดยเริ่มตั งแต่กิจกรรมกำรสรรหำ  กำรคัดเลือก     
กำรบรรจุแต่งตั ง  กำรพัฒนำและฝึกอบรม  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรวำงแผนควำมกจำวหนจำใน    
สำยอำชีพ  กำรวำงแผนสืบำอดต ำแหน่ง  กำรจ่ำยค่ำตอบแำน  เป็นตจน 

 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6   
ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  ในกำร
ประชุมครั งำี่  9/2563  เมื่อวันำี่   24  กันยำยน  2563  เห็นชอบใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  
ประกำศก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใชจต ำแหน่ง
พนักงำนส่วนต ำบล 
  2.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองด ำเนินกำรแกจดขรำยละเอียดในแผนอัตรำก ำลังต่อดป 

  3.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  จัดส่งแผนอัตรำก ำลังำี่ประกำศใชจแลจว  ใหจอ ำเภอ 
และจังหวัด และส่วนรำชกำรในสังกัด  

 
 

เพ่ือใหจกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง   ๓  ปี  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองมีควำม
ครบถจวนสำมำรถด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนจำำี่ดดจอย่ำงมีประสิำธิภำพ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองดดจ
วิเครำะห์สภำพปัญหำในเขตพื นำี่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ซึ่งมีสภำพปัญหำ  และควำมจ ำเป็นพื นฐำน
และควำมตจองกำรของประชำชนโดยแบ่งออกเป็นดจำนต่ำงๆ เพ่ือสะดวกในกำรด ำเนินกำรแกจดขใหจตรงกับควำม
ตจองกำรประชำชนอย่ำงแำจจริง  ดังนี  

๑.  ดจำนโครงสรจำงพื นฐำน 
๒.  ดจำนเศรษฐกิจ 
๓.  ดจำนสังคม 
๔.  ดจำนกำรเมืองกำรบริหำร 
๕.  ดจำนำรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลจอม 

๔.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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๖.  ดจำนกำรสำธำรณสุข 
๗.  ดจำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 

สภาพปัญหาของเขตพื้นที่และความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ  
ดังนี้  

๑. ปัญหำโครงสรจำงพื นฐำน  
๑.๑  เสจนำำงคมนำคมขนส่งระหว่ำงหมู่บจำนดม่สะดวก 
๑.๒  กำรขยำยเขตดฟฟ้ำแรงต่ ำดม่เพียงพอ 
๑.๓  กระแสดฟฟ้ำดม่เพียงพอ 
๑.๔  ดฟฟ้ำขยำยเขตเพ่ือกำรเกษตรดม่เพียงพอ 
๑.๕  ขำดแคลนน  ำเพื่อใชจในกำรอุปโภค  บริโภค  และำำงกำรเกษตร 
๑.๖  กำรวำงำ่อประปำภำยในหมู่บจำนดม่เพียงพอ 

๒. ปัญหำดจำนเศรษฐกิจ 
๒.๑  กำรประกอบอำชีพในหมู่บจำน 
- ปัญหำกำรขำดควำมรูจโอกำสในกำรประกอบอำชีพ 
- ปัญหำขำดกำรส่งเสริมจำกภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง 
๒.๒  ประชำชนขำดควำมรูจในกำรพัฒนำกำรเกษตร 
๒.๓  ขำดตลำดำี่เป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนซื อขำยสินคจำภำคเกษตร 

๓. ปัญหำดจำนสำธำรณสุข  และกำรอนำมัย 
๓.๑  ปัญหำควำมรูจเรื่องสำธำรณสุขและอนำมัย 
๓.๒  ปัญหำเรื่องยำเสพติด 
๓.๓  ปัญหำเรื่องกำรก ำจัดขยะ 
๓.๔  ปัญหำกำรใหจบริกำรสุขภำพของผูจสูงอำยุ  เด็ก  สตรี  และคนพิกำรดม่ำั่วถึง  
๓.๕  ปัญหำโรคพิษสุนัขบจำ 
๓.๖  ปัญหำโรคดขจเลือกออกและยุงลำย 

๔. ปัญหำขำดควำมรูจเพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต  
๔.๑  ปัญหำกำรขำดแหล่งขจอมูลข่ำวสำรระดับหมู่บจำน 
๔.๒  ปัญหำขำดกำรเรียนนอกระบบกำรเรียนกำรสอน 

 ๕.  ปัญหำำรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลจอม 
 ๕.๑  ปัญหำแหล่งน  ำำำงธรรมชำติ/คลองธรรมชำติกักเก็บน  ำดม่เพียงพอ  ดม่สำมำรถน ำน  ำมำ

ใชจในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมและอุปโภค – บริโภคดดจ 
  ๕.๒  ล ำหจวย /  หนอง / คลอง / บึง ำี่ใชจเก็บกักน  ำตำมธรรมชำติตื นเขิน มีวัชพืชปกคลุมำ ำ
ใหจกำรระบำยน  ำดม่สะดวก 

 ๕.๓  ปัญหำมลพิษำำงอำกำศ  น  ำ  และเสียง 
  ๖.  ปัญหำดจำนกำรเมือง  กำรบริหำร  และกำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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๑๖ 
 

 
  ๖.๑  ดม่มีบจำนพักส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล    
  ๖.๒  บุคลำกรขำดกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๖.3  กำรใหจบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรดม่เพียงพอ 
 

 ความต้องการของประชาชน  
 

๑. ควำมตจองกำรดจำนโครงสรจำงพื นฐำน  
๑.๑  ก่อสรจำงถนน คสล./ลำดยำง  
๑.๒  สรจำงสะพำน คสล., วำงำ่อระบำยน  ำ 
๑.๓  ขอขยำยเขตดฟฟ้ำแรงต่ ำ 
๑.๔  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังำั งต ำบล 
๑.๕  ขยำยกำรวำงำ่อประปำหมู่บจำน 
๑.๖  ขยำยเขตคลองส่งน  ำเพื่อกำรเกษตรใหจำั่วถึง 

๒. ควำมตจองกำรดจำนเศรษฐกิจ  
๒.๑  ปรับปรุงโครงสรจำง  ระบบกำรผลิตกำรเกษตร 
๒.๒  ฝึกอบรมควำมรูจ  ดจำนวิชำกำร  และกำรศึกษำดูงำน  
๒.๓  ตจองกำรใหจเจจำหนจำำี่ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง 
๒.๔  ใหจควำมรูจำำงดจำนเำคโนโลยีำี่ำันสมัย  
๒.๕  ตลำดเพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนซื อขำยสินคจำภำคเกษตร 

๓. ควำมตจองกำรดจำนสำธำรณสุขและอนำมัย  
๓.๑  ฝึกอบรมใหจควำมรูจำำงโภชนำกำรอนำมัยแม่และเด็ก 
๓.๒  ใหจควำมรูจดจำนสุขศึกษำ 
๓.๓  ใหจมีกำรป้องกันกันและแกจดขยำเสพติด  ก ำจัดยุงลำยรณรงค์  โรคพิษสุนัขบจำและโรค

ดขจหวัดนก 
๓.๔ ตจองกำรดูแลสุขภำพผูจสูงอำยุ ,เด็ก,สตรีและคนพิกำร สงเครำะห์ผูจสูงอำยุ  
๓.๕ ส่งเสริมสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำยบริหำร 

๔. ควำมตจองกำรดจำนควำมรูจ เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต 
๔.๑  ตจองกำรดดจรับควำมรูจดจำนอำชีพ  
๔.๒  ใหจควำมรูจดจำนกำรจัดศึกษำ  กำรศึกษำนอกระบบ  
๔.๓  ใหจควำมรูจดจำนสุขภำพอนำมัย(อนำมัยแม่และเด็ก/อบรมแม่บจำนโภชนำกำรและอ่ืน ๆ) 
๔.๔  ประชำสัมพันธ์ใหจเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
๔.๕  จัดอบรมใหจควำมรูจเกี่ยวกับกำรป้องกันและแกจดขปัญหำยำเสพติด 
๔.๖  จัดกำรแข่งขันกีฬำต ำบลตจำนยำเสพติด 
๔.๗  จัดใหจมีแหล่งเรียนรูจระดับหมู่บจำน 

๕.  ควำมตจองกำรดจำนำรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลจอม 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
 



 

๑๗ 
 

 
๕.๑  รณรงค์ใหจควำมรูจในกำรดม่ปล่อยน  ำเสียลงคลอง/ล ำหจวย  
๕.๒  ฝึกอบรมจัดตั งกลุ่มเยำวชนดจำนกำรอนุรักษ์ำรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลจอม 
๕.๓  ขุดลอกคลอง / แหล่งน  ำำี่ตื นเขิน และก ำจัดวัชพืช 
๕.๔  ปลูกป่ำชุมชน / ปลูกป่ำำดแำน  ในพื นำี่ต ำบล  

๖. ควำมตจองกำรดจำนกำรเมือง  กำรบริหำร  และจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ๖.๑  จัดอบรม / ส่งบุคลำกรเขจำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๖.๒  ปรับขยำยบริเวณใหจบริกำรประชำชนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.  วิสัยทัศน์  

ภำยใน  ๕  ปี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองจะพัฒนำ  “ เศรษฐกิจกจำวหนจำกำรศึกษำ
กจำวดกลสังคมปลอดภัยใส่ใจสุขภำพพัฒนำสิ่งแวดลจอมธรรมชำติน  ำสะอำดน่ำชมสะดวกกำรคมนำคมใหจมำเยี่ยม
ชมเำคโนโลยีมีกำรบริหำรจัดกำรำี่ดี  เพื่อศักดิ์ศรีอบต.หัวหนอง ” 

๒.  ยุทธศาสตร์ 
๑.  ยุำธศำสตร์กำรพัฒนำดจำนเศรษฐกิจกำรเกษตรและส่งเสริมอำชีพ 
๒.  ยุำธศำสตร์กำรพัฒนำดจำนกำรศึกษำสำธำรณสุขและควำมม่ันคงของสังคม 
๓.  ยุำธศำสตร์กำรพัฒนำดจำนโครงสรจำงพื นฐำน 
๔.  ยุำธศำสตร์กำรพัฒนำดจำนแหล่งน  ำ 
๕.  ยุำธศำสตร์กำรพัฒนำดจำนำรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลจอม 
๖.  ยุำธศำสตร์กำรพัฒนำดจำนกำรเมืองและบริหำรจัดกำรรวมำั งระบบสำรสนเำศเำคโนโลยี 
๓.  เป้าประสงค์ 
๑.  กำรดดจรับบริกำรดจำนโครงสรจำงพื นฐำนใหจมีควำมสะดวกและรวดเร็ว 
๒.  ประชำชนมีควำมรูจและบ ำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม 
๓.  ประชำชนมีศักยภำพมีรำยดดจเพียงพอสำมำรถพ่ึงตนเองดดจ 
๔.  มลภำวะและสิ่งแวดลจอมดม่เป็นพิษำ ำใหจชุมชนน่ำอยู่อย่ำงสงบสุข 
๕.  กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐำี่ดีและมีส่วนร่วมจำกำุกภำคส่วน 
๖. กำรส่งเสริมควำมเขจมแข็งของชุม กำรสังคมสงเครำะห์แก่ประชำชน รวมำั งกำรสรจำงสังคม

ควำมน่ำอยู่ 
 
 

 

กำรพัฒนำำจองถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ดดจพิจำรณำสรุปรูปแบบและก ำหนดแนว
ำำงกำรจัดำ ำแผนอัตรำก ำลัง ตำมแผนพัฒนำำจองถิ่น  5 ปี  ประจ ำปี  2561 – 2565   ซึ่งดดจก ำหนด
ยุำธศำสตร์และแนวำำงกำรพัฒนำ ตำมวิสัยำัศน์ของต ำบลหัวหนอง  คือ  “ต าบลหัวหนองน่าอยู่             
เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบนโยบำยกำรพัฒนำของผูจบริหำรเป็นกำรสรจำง
ควำมเขจมแข็งของชุมชนในกำรร่วมคิดร่วมแกจดขปัญหำร่วมสรจำงร่วมจัดำ ำส่งเสริมควำมเขจมแข็งของชุมชนใน

๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑๘ 
 

 
พื นำี่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองใหจมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำำจองถิ่น  ในำุกดจำน  กำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองจะสมบูรณ์ดดจ  จ ำเป็นตจองอำศัยควำมร่วมมือของชุมชนในพื นำี่เกิดควำม
ตระหนักร่วมกันแกจดขปัญหำและควำมเขจำใจในแนวำำงแกจดขปัญหำกันอย่ำงจริงจัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หัวหนองยังดดจเนจนใหจคนเป็นศูนย์ของกำรพัฒนำในำุกกลุ่มำุกวัยของประชำกร  นอกจำกนั นยังดดจเนจนกำร
ส่งเสริม  และสนับสนุนใหจกำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนำเยำวชนใหจพรจอมำี่จะเป็นบุคลำกรำี่มีคุณภำพ  
โดยยึดกรอบแนวำำงในกำรจัดระเบียบกำรศึกษำส่วนดจำนพัฒนำอำชีพ  นั น  จะเนจนพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในำจองถิ่น  และยังจัดใหจตั งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 กำรวิเครำะห์ภำรกิจ  อ ำนำจหนจำำี่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมำยอ่ืนของ  อบต.  ใช้เทคนิค  Swot  เขจำมำ
ช่วยำั งนี เพ่ือใหจำรำบว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีอ ำนำจหนจำำี่ำี่จะเขจำดปด ำเนินกำรแกจดขปัญหำในเขต
พื นำี่ใหจตรงกับควำมตจองกำรของประชำชน  โดยวิเครำะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส  ภัยคุกคำม  ในกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจตำมหลัก  SWOT  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจสอดคลจองกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  
แผนพัฒนำต ำบล  นโยบำยของรัฐบำล  และนโยบำยของผูจบริหำรำจองถิ่น  ำั งนี สำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจใหจตรง
กับสภำพปัญหำ  โดยสำมำรถก ำหนดแบ่งภำรกิจดดจ เป็น  ๗  ดจำน  ซึ่งภำรกิจดังกล่ำวถูกก ำหนดอยู่ใน
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหจองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนี  

๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(๑)  กำรจัดกำรและดูแลสถำนีขนส่งำำงบกและำำงน  ำ  
(๒)  กำรสรจำงและบ ำรุงรักษำำำงบกและำำงน  ำำี่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นอ่ืน  
(๓)  กำรขนส่งมวลชนและกำรวินำศกรรมจรำจร  
(๔)  กำรสำธำรณูปกำร  
(๕)  กำรจัดใหจมีและกำรบ ำรุงำำงน  ำและำำงบก  
(๖)  กำรจัดใหจมีและบ ำรุงำำงระบำยน  ำ 
(๗)  กำรจัดใหจมีน  ำสะอำดหรือกำรประปำ  
 (๘)  กำรจัดใหจมีตลำด  ำ่ำเำียบเรือและำ่ำขจำม  
(๙)  กำรจัดใหจมีและกำรบ ำรุงกำรดฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน  
๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(๑)  กำรจัดกำรศึกษำ  
(๒)  กำรจัดใหจมีโรงพยำบำลจังหวัด  กำรรักษำพยำบำล  กำรป้องกันและกำรควบคุมโรคติดต่อ  
(๓)  กำรป้องกัน  กำรบ ำบัดโรค  และกำรจัดตั งและบ ำรุงสถำนพยำบำล  
 (๔)  กำรสังคมสงเครำะห์  และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรำและผูจดจอยโอกำส 
(๕)  กำรรักษำควำมสะอำดของถนน  ำำงเดิน  และำ่ีสำธำรณะ  
(๖)  กำรจัดใหจมีโรงฆ่ำสัตว์ 
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๑๙ 
 

 
(๗)  กำรจัดใหจมีสุสำนและฌำปนสถำน  
(๘)  กำรจัดใหจมีกำรบ ำรุงสถำนำี่ส ำหรับนักกีฬำ  กำรพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสำธำรณะ     

สวนสัตว์  ตลอดจนสถำนำี่ประชุมอบรมรำษฎร  
(๙)  กำรบ ำรุงและส่งเสริมกำรำ ำมำหำกินของรำษฎร  
๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(๑)  กำรส่งเสริมประชำธิปดตย  ควำมเสมอภำค  และลัำธิเสรีภำพของประชำชน 
(๒)  กำรป้องกันและบรรเำำสำธำรณภัย 
(๓)  กำรจัดใหจระบบรักษำควำมสงบเรียบรจอยในจังหวัด  
(๔)  กำรรักษำควำมสงบเรียบรจอยและศีลธรรมอันดีของประชำชนในเขตสภำต ำบล  
๕.๔  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  กำรจัดำ ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและประสำนกำรจัดำ ำแผนพัฒนำจังหวัด

ตำมระเบียบำี่คณะรัฐมนตรีก ำหนด  
(๒)  กำรจัดตั งและดูแลตลำดกลำง  
(๓)  กำรส่งเสริมกำรำ่องเำี่ยว  
(๔)  กำรพำณิชย์ กำรส่งเสริมกำรลงำุนและกำรำ ำกิจกรรมดม่ว่ำจะด ำเนินกำรเองหรือ

ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจำกสหกำร  
(๕)  กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ 
๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(๑)  กำรคุจมครอง  ดูแล  และบ ำรุงรักษำป่ำดมจ ำี่ดิน ำรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลจอม 
(๒)  กำรจัดตั งและกำรดูแลระบบบ ำบัดน  ำเสียรวม 
(๓)  กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(๔)  กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๕)  กำรจัดกำรสิ่งแวดลจอมและมลพิษต่ำงๆ  
๕.๖  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  กำรจัดกำรศึกษำ 
(๒)  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำำจองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของำจองถิ่น  
(๓)  กำรส่งเสริมกำรกีฬำ จำรีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมของำจองถิ่น 
(๔)  กำรจัดใหจมีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุ 
(๕)  กำรศึกษำ  กำรำ ำนุบ ำรุงศำสนำ  และกำรส่งเสริมวัฒนธรรม 
๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
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๒๐ 
 

 
(๑)  สนับสนุนสภำต ำบลและองค์กรปกครองส่วนำจองงถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำำจองถิ่นสนับสนุน 

หรือช่วยเหลือส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำำจองถิ่น  
(๒)  ประสำนและใหจควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหนจำำี่ของสภำต ำบล และองค์กรปกครองส่วน

ำจองถิ่นอ่ืน 
(๓)  กำรแบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะตจองแบ่งใหจแก่สภำต ำบลและองค์กรปกครองส่วน

ำจองถิ่นอ่ืน 
(๔)  กำรใหจบริกำรแก่เอกชน  ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำกิจ  หรือองค์กร

ปกครองส่วนำจองถิ่นอ่ืน  
ภำรกิจำั ง  ๗  ดจำน  ตำมำี่กฎหมำยก ำหนดใหจอ ำนำจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถจะ

แกจดขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจเป็นอย่ำงดี  มีประสิำธิภำพและประสิำธิผล           
โดยค ำนึงถึงควำมตจองกำรของประชำชนในเขตพื นำี่ประกอบดจวยกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
หัวหนอง  จะตจองสอดคลจองกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  
แผนพัฒนำต ำบล  นโยบำยของรัฐบำล  และนโยบำยของผูจบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นส ำคัญ 

- การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก  SWOT  ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
หัวหนอง  แบบองค์รวม  มีดังนี้ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

จุดแข็ง / โอกาส 
 

จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-   กำรเกษตรำี่เป็นฐำนหลักำี่สำมำรถรองรับ

วิกฤตเศรษฐกิจดดจเป็นแหล่งตลำดำี่ส ำคัญ 
-   มีภูมิประเำศและภูมิอำกำศรวมำั งสภำวะ

แวดลจอมำี่เหมำะแก่กำรำ ำกำรเกษตร 
-   มีโครงสรจำงกำรคมนำคมขนส่งสำมำรถ 
ติดต่อดดจตลอดพื นำี่ำั งจังหวัดมีถนนสำยหลัก 
ตัดผ่ำน 

จุดอ่อน 
-  ขำดกำรบริหำรจัดกำรดจำน

ำรัพยำกรธรรมชำติปัญหำดินเค็ม 
-  ขำดกำรรวมกลุ่มำี่เขจมแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผูจผลิต 
-  ปัญหำหนี สินของเกษตรกร 
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แนวทาง 
การพัฒนา 

 

จุดแข็ง / โอกาส 
 

จุดอ่อน/อุปสรรค 

 -  มีควำมร่วมมือกันำุกฝ่ำยดม่มีควำมขัดแยจง 
กันเองในชุมชนเป็นตจน 
-  มีแหล่งเพำะปลูกพืชำี่ดดจรับรองคุณภำพ 
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  
โอกาส 
-  รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ

เสจนำำงคมนำคมรถดฟเสจนำำงขนส่งสินคจำ
และก่อสรจำงคลังสินคจำำำงรถดฟ 

-  ภำวะวิกฤตดจำนอำหำรโลกำ ำใหจรัฐบำลใหจ
ควำมสนใจและสนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกพืช
ำี่เป็นอำหำรเพ่ิมมำกขึ น 

-  แหล่งำ่องเำี่ยวขำดกำรปรับปรุงและ
ส่งเสริม  

-   เด็กและเยำวชนในพื นำ่ีขำดโอกำส
ำำงกำรศึกษำต่อในระดับำี่สูงขึ น 

อุปสรรค 
-  สภำวกำรณ์ำำงดจำนเศรษฐกิจใน
ระดับประเำศ  ภูมิภำคส่งผลต่อกำร
พัฒนำำจองถิ่น 

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม  ประเพณีำจองถิ่น 
-  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนวัฒนธรรม

ประเพณีำจองถิ่น 
-  มีศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจประชำชนมีจิตใจ
โอบอจอมอำรี เอื อเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถำนศึกษำในระดับก่อนวัยเรียน  ระดับ  
ประถมศึกษำ  ระดับมัธยมศึกษำในต ำบลำ ำใหจ
ควำมพรจอมมีศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
-  มีวัดเป็นสถำนำี่ำี่สำมำรถพัฒนำและ
เสริมสรจำงควำมพรจอมใหจเป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปรำชญ์และภูมิปัญญำำจองถิ่นจ ำนวนมำกำี่
มีศักยภำพในกำรพัฒนำ 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติจะำ ำใหจภำยใน

จังหวัดมีกำรจัดกำรศึกษำำี่สอดคลจองกับ
ควำมตจองกำรของำจองถิ่นต่ำงๆในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วน
ำจองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหจองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลมีอ ำนำจหนจำำี่ในกำรจัดกำรศึกษำ 

-  รัฐบำลสนับสนุนใหจแต่ละำจองถิ่นมีบำบำำใน 
กำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่ถ่ำยำอดวัฒนธรรม  

จุดอ่อน 
-  คนบำงกลุ่มขำดจริยธรรม  คุณธรรม 

ขำดระเบียบวินัย 
-  ค่ำนิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจำยเพ่ิมมำก
ขึ น 

 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่ อ ต่ ำ ง ๆ   เ ช่ น   โ ำ ร ำั ศ น์  
อินเตอร์เน็ต เขจำมีอิำธิพลต่อเด็กและ
เยำวชน ำ ำใหจกระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรงมำกขึ น ำ ำลำยวิถีชีวิต
ดั งเดิมของประชำชน 
 
 



 

๒๒ 
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แนวทาง 
การพัฒนา 

 
จุดแข็ง / โอกาส 

 
จุดอ่อน/อุปสรรค 

 ประเพณี  และภูมิปัญญำำจองถิ่นมำกขึ น 
-   ภำยในต ำบลและจังหวัดมีกำรศึกษำในำุก

ระดับ 
 

 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ำยกำรคมนำคมำี่สำมำรถติดต่อดดจ

ตลอดำั งำจองถิ่น  อ ำเภอ  และจังหวัด 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กำรกระจำยอ ำนำจแก่องค์กรปกครอง

ส่ วนำจ องถิ่ น   พ .ศ .  ๒๕ ๔ ๒   ดดจ ำ ำ ใหจ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีรำยดดจเพ่ิมขึ นใน
กำรน ำดปพัฒนำโครงสรจำงพื นฐำนรวมำั ง
ดจำนอื่น ๆ 

 

จุดอ่อน 
-  กำรพัฒนำดจำนโครงสรจำงพื นฐำน

เป็นดปอย่ำงล่ำชจำ  เพรำะมี
งบประมำณจ ำกัดในกำรน ำดปพัฒนำ 

อุปสรรค 
-  สภำพภูมิประเำศ ควำมเปลี่ยนแปลง

จำกสภำวะโลกรจอน  กำรเกิดภั ย
ธรรมชำติ ำี่ รุน แรงมำกขึ น ส่ งผล
กระำบต่อระบบโครงสรจำงพื นฐำน ำ ำ
ใหจถนนช ำรุดเสื่อมโำรมเร็วกว่ำปกติ 

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
-  มีโรงพยำบำลประจ ำต ำบลำี่ใกลจและสะดวก

และอำสำสมัครสำธำรณสุขำี่มีศักยภำพ
สำมำรถใหจ บ ริก ำรดจ ำนสำธำรณ สุ ขแก่
ประชำชนดดจดีในระดับหนึ่ง 

-  มีกลุ่มชมรมผูจสู งอำยุำี่ เอำใจใส่ในกำรใหจ
ควำมส ำคัญเรื่องสุขภำพผูจสูงอำยุในต ำบล 

หัวหนอง 
โอกาส 
-   ประชำชนสำมำรถเขจำรับกำรรักษำพยำบำล

ในโรงพยำบำลดดจง่ำยเนื่องจำกเป็นพื นำี่ดม่
ห่ำงดกล 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนบำงกลุ่มดม่ใส่ใจสุขภำพ

อนำมัยและอนำมัยสิ่งแวดลจอม 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
- ประชำชนยังขำดควำมรูจ  จิตส ำนึก 

ควำมอดำนและควำมมุ่งมั่นในกำร
ร่วมแกจดขปัญหำหรือพัฒนำตนเอง 

ด้านพัฒนา
การเมืองและ 
การบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชำชนมีควำมตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนกำรพัฒนำำจองถิ่น  มีกำรรวมกลุ่ม
ในชุมชน 

-  ประชำชนมีควำมตื่นตัวำำงกำรเมือง 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนยังขำดควำมรูจกฎหมำยำี่

เกี่ยวขจองกับประชำชน 
-  ขำดบุคลำกรผูจปฏิบัติงำนำี่มีควำมรูจ

ควำมสำมำรถในบำงสำขำของง 



 

๒๓ 
 

 
 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

 
จุดแข็ง / โอกาส 

 
จุดอ่อน/อุปสรรค 

 -  มีกำรน ำเำคโนโลยีสมัยใหม่มำใหจบริกำร
อย่ำงรวดเร็ว  ถูกตจอง  และเป็นธรรม 

-   ผูจน ำมีควำมรูจควำมสำมำรถ  มีภำวะควำม
เป็นผูจน ำ  มีศักยภำพในกำรบริหำรงำน 

-   ประชำชนมีควำมจริงจังในกำรำ ำงำน        
มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง 

โอกาส 
-  รัฐบำลเนจนกำรใหจสิำธิเสรีภำพแก่ประชำชน 
ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจสู่ำจองถิ่นและเปิด
โอกำสกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

อุปสรรค 
-  สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลง
ภำยนอกำี่มีผลกระำบต่อชีวิตและควำม
เป็นอยู่ของคนในำจองถิ่น 

 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน  เช่น  กรรมกำรหมู่บจำน  

กลุ่มสตรี  อสม./กองำุนหมู่บจำน/อปพร.  
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจำยอ ำนำจองค์กรปกครองส่วน

ำจองถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดดจใหจอ ำนำจหนจำำี่ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะำำงดจำนสวัสดิกำรสังคมและ
พัฒนำชุมชนกวจำงขวำงมำกขึ น 

-   นโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและแกจดข
ปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจัง  ซึ่งถือเป็น
วำระแห่งชำติ 

จุดอ่อน 
-  ปัญหำควำมดม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ำรัพย์สิน 
-  ปัญหำกำรพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่ำง ๆ ดม่เขจมแข็ง 
-  กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดใน
หมู่บจำน 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
-  สภำพแวดลจอมยังมีสภำพำี่ดีเนื่องจำก 

ยังดม่มีอุตสำหกรรมและหมู่บจำนยังดม่
หนำแน่น 

 โอกาส 
- รัฐบำลมีนโยบำยและใหจควำมส ำคัญกับกำร
อนุรักษ์ำรัพยำกรธรรมชำติ  รวมถึงกำร
ป้องกัน และแกจดขปัญหำสิ่งแวดลจอม 

จุดอ่อน 
-  ประชำชนขำดจิตส ำนึกในกำรรักษำ

ำรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลจอม 
-  กำรใชจำรัพยำกรดม่คุจมค่ำ ฟุ่มเฟือย  
อุปสรรค 
-  ภัยพิบัติำำงธรรมชำติและ
สภำพแวดลจอมำี่ดม่เป็นดปตำมฤดูกำล 
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๒๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   
ประกอบดจวย  ๘  ยุำธศำสตร์  ๓๓  แนวำำงกำรพัฒนำ  ดังนี  

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
  ๑.๑  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  ชุมชนเมือง  และชนบำ  อย่ำงำั่วถึง
และเป็นระบบ 
  ๑.๒  พัฒนำเพ่ิมประสิำธิภำพระบบเครือข่ำยกำรป้องกันและบรรเำำสำธำรณภัยในำจองถิ่น
ใหจมีประสิำธิภำพดดจมำตรฐำน 
  ๑.๓  พัฒนำ  ส่งเสริม  และสนับสนุนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย  ในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
  ๑.๔  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรป้องกันและดขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงเป็นระบบครบ
วงจร 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  ๒.๑  พัฒนำโครงสรจำงพื นฐำนเสจนำำงคมนำคมขนส่งใหจดดจมำตรฐำนและำั่วถึง 
  ๒.๒  พัฒนำระบบกำรใหจบริกำรขนส่งมวลชนใหจดดจมำตรฐำน  สะดวก  สะอำดและปลอดภัย 

๒.๓  พัฒนำจังหวัดเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเขจำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  และ
เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำในดจำนต่ำง ๆ อย่ำงสมดุล 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
  ๓.๑  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำพื นฐำน  และเพ่ิมโอกำสำำงกำรศึกษำำั งในระบบและนอก
ระบบอย่ำงำั่วถึงและมีคุณภำพ 
  ๓.๒  พัฒนำ  ส่งเสริม และสนับสนุนกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ  และกำรกีฬำเพ่ือออกก ำลังกำย 
  ๓.๓  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนำกำรประกอบอำชีพำี่ เหมำะสมตำมศักยภำพของ
ประชำชน 
  ๓.๔  ส่งเสริมและปลูกฝังค่ำนิยมหลัก  ๑๒  ประกำร 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 
  ๔.๑  บริกำรจัดกำร  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูำรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลจอมแบบบูรณำกำรและ
ยั่งยืน 
  ๔.๒  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพื นำี่ป่ำ  ป่ำชุมชน  และป่ำตจนน  ำล ำธำรใหจเกิดควำมอุดม
สมบูรณ์ 
  ๔.๓  พัฒนำฟ้ืนฟูแหล่งน  ำ  แหล่งน  ำใตจดินและกำรบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงเป็นระบบ  และมี
ประสิำธิภำพ  โดยประชำชนมีส่วนร่วม 
  ๔.๔  เพ่ิมประสิำธิภำพกำรจัดกำรขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน  ำเสีย 
  ๔.๕  สรจำงสังคมและพลเมืองำี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลจอม 
  ๔.๖  ส่งเสริมกำรใชจพลังงำนำำงเลือก 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
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๒๕ 
 

 
  ๕.๑  พัฒนำส่งเสริมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง                      
  ๕.๒  เพ่ิมประสิำธิภำพกำรผลิตและสรจำงมูลค่ำเพ่ิมใหจภำคเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การเสริมสร้างสุขภาวะ   
  ๖.๑  พัฒนำระบบบริกำรดจำนสำธำรณสุขใหจมีคุณภำพ  และเขจำถึงดดจอย่ำงำั่วถึงเำ่ำเำียม 
  ๖.๒  พัฒนำระบบบริกำรำำงสังคมใหจมีคุณภำพ  และเขจำถึงดดจอย่ำงำั่วถึงเำ่ำเำียม  

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

๗.๑  เสริมสรจำงค่ำนิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสำธำรณะ  และวัฒนธรรมำี่ดีงำมแก่เด็ก
และเยำวชน 

๗.๒  อนุรักษ์  สืบสำยำ ำนุบ ำรุงศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญำำจองถิ่น 

๗.๓  พัฒนำและส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนใหจเขจมแข็งและสำมำรถแข่งขันดดจ 
๗.๔  พัฒนำส่งเสริม  กำรพำณิชย์  กำรลงำุนและกำรำ่องเำี่ยว 
๗.๕  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรูจ  และกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงดปใชจ

ในกำรประกอบอำชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
๘.๑  ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจใหจแก่ภำคประชำน 
๘.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนำระบบเำคโนโลยีสำรสนเำศและนวัตกรรมใหม่ในกำร

ปฏิบัติงำนและบริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 
๘.๓  พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรใหจเพ่ิมขึ นและพรจอมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
๘.๔  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรสรจำงเครือข่ำยของภำคประชำชน 
 

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจน ำภำรกิจำี่ดดจวิเครำะห์ตำมขจอ  ๕  น ำมำก ำหนด
ภำรกิจหลัก  และภำรกิจรอง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  วิเครำะห์แลจวพิจำรณำเห็นว่ำภำรกิจหลัก 
และภำรกิจรองำี่ตจองด ำเนินกำร   ดังนี  

ภารกิจหลัก 
  ๑.  กำรดูแลคุณภำพชีวิตของประชำชน 

   ๒.  กำรพัฒนำสิ่งแวดลจอมและำรัพยำกรธรรมชำติ 
      ๓.  กำรส่งเสริมกำรเกษตร 

 ๔.  ดจำนกำรปรับปรุงโครงสรจำงพื นฐำน 
  ๕.  ดจำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรมประเพณี 
  ๖.  ดจำนกำรป้องกันและบรรเำำสำธำรณภัย 
  ๗.  ดจำนกำรส่งเสริมกำรเกษตรและกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร 

๖.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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๒๖ 
 

 
  ภารกิจรอง 

๑.  กำรฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีำจองถิ่น                                          
๒.  กำรสนับสนุนและส่งเสริมอุตสำหกรรมในครัวเรือน 
๓.  กำรพัฒนำและปรับปรุงแหล่งำ่องเำี่ยว 
๔.  กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 
 

  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองก ำหนดโครงสรจำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น  ๓  กอง  ดดจแก่ 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กองคลัง  กองช่ำง  ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบลจ ำนวน
ำั งสิ น  ๑7  อัตรำ พนักงำนจจำง  ๑๐  อัตรำ  ดจวยำี่ผ่ำนมำองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นมีภำรกิจและปริมำณ
งำนำี่เพ่ิมมำกขึ นจ ำนวนมำกในส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองและจ ำนวนบุคลำกรำี่มี 
อยู่ดม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติภำรกิจใหจส ำเร็จลุล่วงดดจอย่ำงมีประสิำธิภำพ  และประสิำธิผล   งบประมำณ
รำยรับรำยจ่ำยตำมขจอบัญญัติ  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖3   มีจ ำนวน  ๒8,650,0๐๐.-บำำ  ซึ่งรวมเงิน
อุดหนุนำั่วดป  ประมำณกำร  5  %  เป็นจ ำนวนงบประมำณ  30,082,500  ซึ่งหำกเปรียบเำียบกับจ ำนวน
อัตรำก ำลังในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขจำงเคียงยังดม่มีควำมเหมำะสม
ดังนี  
 

รำยกำร ก ำหนด
ส่วน

รำชกำร 

จ ำนวนพนักงำน 
 

 

รวม จ ำนวน 
หมู่บจำน 

งบประมำณ 
รำยรับรำยจ่ำย 

 

หมำยเหตุ 

ขจำรำชกำร คร/ูครู
ผูจดูแลเด็ก 

ลูกจจำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
จจำง 

  อบต.หัวหนอง 
 
 

๓ ๑๖   
 

1 - ๑๐ ๒7 ๖   
 

๒8,650,๐๐๐  

  อบต.เมืองเพีย ๔  ๒๑ 
 

- - ๓๑ ๕๒ ๑๔   
 
 

๕๓,๐๐,๐๐๐  

  อบต.บจำนดผ่ ๔ 21 2 - 17 40 ๑๓   
 

๔๑,๐๐๕,๖๔๗  

 

ดังนั น  จึงมีควำมจ ำเป็นตจองขอก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมเติมซึ่งยังขำดบุคลำกรในกำรปฏิบัติ
หนจำำี่ โดยตรงเพ่ือรองรับปริมำณงำนำี่ เพ่ิมมำกขึ น  เพ่ือใหจมีควำมเหมำะสมในกำรบริหำรงำน +เงิน        
(ภำระค่ำใชจจ่ำย )+คน+ผลสัมฤำธิ์ของงำน  และแกจดขปัญหำกำรบริหำรงำนภำยในส่วนรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนำจองถิ่นต่อดป   

๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 



 

๒๗ 
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แต่เนื่องจำกกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมเติมตจองใหจฝ่ำยเลขำนุกำร  ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  
เป็นผูจด ำเนินกำรตรวจสอบปริมำณงำน  ภำระค่ำใชจจ่ำยมำตรำ  35  เสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำำ ำ
ควำมเห็นเสนอ  ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบต่อดป  ำั งนี   ดดจก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง
ขจำรำชกำรส่วนำจองถิ่นจ ำนวนำั งสิ น  ๑6  อัตรำ  พนักงำนจจำงตำมภำรกิจประเภำผูจมีคุณวุฒิ  จ ำนวน ๗  
อัตรำ และพนักงำนจจำงำั่วดป จ ำนวน 1  อัตรำ  ขจำรำชกำรส่วนำจองถิ่น   (เงินอุดหนุน)  1  อัตรำ           
พนักงำนจจำงำั่วดป(เงินอุดหนุน)  ๒  อัตรำ  รวมก ำหนดต ำแหน่งเก่ียวกับบุคลำกรำั งสิ น จ ำนวน  ๒7  อัตรำ  

 

 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  มีภำรกิจ  อ ำนำจหนจำำี่ำี่จะตจองด ำเนินกำรแกจดขปัญหำ

ดังกล่ำวภำยใตจอ ำนำจหนจำำี่ำี่ก ำหนดดวจใน  พ.ร.บ.อบจ.,  เำศบำล  และ อบต.  และตำม พ.ร.บ.ก ำหนดแผน
และขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีกำรก ำหนดโครงสรจำงส่วนรำชกำร  ดังนี  
  ๘.๑  โครงสร้างส่วนราชการ 
  จำกกำรำี่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองดดจก ำหนดภำรกิจหลักและภำรกิจรองำี่จะ
ด ำเนินกำรดังกล่ำวโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล  ดังนี  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๑.๑  งำนบริหำรำั่วดป  ๑.๑  งำนบริหำรำั่วดป  
 ๑.๒  งำนนโยบำยและแผน   ๑.๒  งำนนโยบำยและแผน   
 ๑.๓  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน  ๑.๓  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน  
 ๑.๔  งำนกฎหมำยและคดี  ๑.๔  งำนกฎหมำยและคด ี  
 ๑.๕  งำนป้องกันและบรรเำำสำธำรณภัย  ๑.๕  งำนป้องกันและบรรเำำสำธำรณภัย  
 ๑.๖  งำนบริหำรกำรศึกษำ  ๑.๖  งำนบริหำรกำรศึกษำ  
 ๑.๗  งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข  ๑.๗  งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข  
๒ กองคลัง ๒ กองคลัง  
 ๒.๑  งำนกำรเงิน  ๒.๑  งำนกำรเงิน  
 ๒.๒  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยดดจ  ๒.๒  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยดดจ  
 ๒.๓  งำนำะเบียนำรัพย์สินและพัสดุ  ๒.๓  งำนำะเบียนำรัพย์สินและพัสดุ  
๓ กองช่าง ๓ กองช่าง  
 ๓.๑  งำนก่อสรจำง  ๓.๑  งำนก่อสรจำง  
 ๓.๒  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร  ๓.๒  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร  
 

หมายเหตุ 
 ในกำรก ำหนดโครงสรจำงส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่  หำกมีควำมจ ำเป็นดจำนภำรกิจและ
ปริมำณงำนสำมำรถก ำหนดงำนใหม่และต ำแหน่งสำยงำนผูจปฏิบัติเพ่ิมขึ นดดจ  แต่ดม่สำมำรถก ำหนดฝ่ำย/กองขึ น

๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 



 

๒๘ 
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ใหม่ดดจเนื่องจำก  กำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดฝ่ำย/กอง  เพ่ิมขึ นใหม่  จะตจองจัดำ ำแบบ
ประเมินตำมเกณฑ์ำ่ีก ำหนดดวจเป็นกำรเฉพำะเสียก่อน  เมื่อ  ก.กลำง  หรือก.จังหวัด  แลจวแต่กรณีเห็นชอบใหจมี
กำรจัดตั งหรือปรับปรุงส่วนรำชกำรดดจแลจว  ก็ใหจด ำเนินกำรประกำศปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี 
๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง   วิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่งจำกภำรกิจำี่จะด ำเนินกำรใน
แต่ละส่วนรำชกำรในอนำคต  ๓  ปี   ซึ่งเป็นตัวสะำจอนใหจเห็นว่ำปริมำณงำนในแต่ละส่วนรำชกำรมีเำ่ำใด       
เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ว่ำจะใชจต ำแหน่งใด  จ ำนวนเำ่ำใด  ในส่วนรำชกำรใด  ในระยะเวลำ  ๓  ปี  ขจำงหนจำจึงจะ
เหมำะสมกับภำรกิจ  และปริมำณงำน  และเพ่ือใหจคุจมค่ำต่อกำรใชจจ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ำจองถิ่น และเพ่ือใหจกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนำจองถิ่นเป็นดปอย่ำงมีประสิำธิภำพ ประสิำธิผลโดยน ำ
ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งมำกรอกขจอมูลลงในกรอบอัตรำก ำลัง   ๓  ปี  ดังนี  
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(ปีงบประมาณ  ๒๕๖4-๒๕๖6) 

หมาย
เหตุ 

ปลัด อบต. (นักบริหำรงำนำจองถิ่น  ระดับกลำง) (๑) ปลัด อบต.(นักบริหำรงำนำจองถิ่น  ระดับกลำง) (๑)   
รองปลัด อบต. (นักบริหำรงำนำจองถิ่น  ระดับตจน)(๑) รองปลัด อบต.(นักบริหำรงำนำจองถิ่น  ระดับตจน)(๑)  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
หน.ส ำนักปลัด อบต.(นบห.งำนำั่วดป  ระดับตจน) (๑) หน.ส ำนักปลัด อบต.(นบห.งำนำั่วดป  ระดับตจน) (๑)  
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
นักำรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก.(๑) นักำรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก.(๑)  
นักวิชำกำรเกษตร  ปก./ชก.(๑) นักวิชำกำรเกษตร  ปก./ชก.(๑)   
เจจำพนักงำนธุรกำร  ปง./ชง.(๑) เจจำพนักงำนธุรกำร  ปง./ชง.(๑)   
ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร(๑) ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร (๑)  
คนงำน (๑) คนงำน (๑)  
งานนโยบายและแผน  งานนโยบายและแผน   
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ปก./ชก. (๑) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ปก./ชก.(๑)  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
นักพัฒนำชุมชน  ปก./ชก. (๑) นักพัฒนำชุมชน  ปก./ชก. (๑)  
ผูจช่วยนักพัฒนำชุมชน(๑) ผูจช่วยนักพัฒนำชุมชน(๑)  
งานกฎหมายและคดี งานกฎหมายและคดี  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เจจำพนักงำนป้องกันและบรรเำำสำธำรณภัย 
ปง./ชง. (๑) 

เจจำพนักงำนป้องกันและบรรเำำสำธำรณภัย 
ปง./ชง.(๑) 

 

งานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา  
นักวิชำกำรศึกษำ  ปก./ชก.(๑) นักวิชำกำรศึกษำ  ปก./ชก.(๑)  
ผูจช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  (๑) ผูจช่วยนักวิชำกำรศึกษำ (๑)  



 

๒๙ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(ปีงบประมาณ  ๒๕๖4-๒๕๖6) 

หมายเหตุ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวหนอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวหนอง  
ครูผูจดูแลเด็ก (1) ครูผูจดูแลเด็ก (1)  
ผูจดูแลเด็ก (๒) ผูจดูแลเด็ก (๒)  
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
นักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปก./ชก. นักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปก./ชก.  
กองคลัง กองคลัง  
ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง (นบห.งำนกำรคลัง  
ระดับตจน) (๑) 

ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง (นบห.งำนกำรคลัง   
ระดับตจน) (๑)  

 

งานการเงิน งานการเงิน  
ผูจช่วยเจจำพนักงำนกำรเงินและบัญชี(๑) ผูจช่วยเจจำพนักงำนกำรเงินและบัญชี(๑)  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
เจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ  ปง./ชง. (๑) เจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ  ปง./ชง. (๑)  
ผูจช่วยเจจำหนจำำี่จัดเก็บรำยดดจ(๑) ผูจช่วยเจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ(๑)  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
ผูจช่วยเจจำหนจำำี่พัสดุ(๑) ผูจช่วยเจจำพนักงำนพัสดุ(๑)  
กองช่าง กองช่าง  
ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง  
(นักบริหำรงำนช่ำง  ระดับตจน) (๑) 

ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง  ระดับตจน)(๑) 

  

งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง  
นำยช่ำงโยธำ  อำวุโส (๑) นำยช่ำงโยธำ  อำวุโส (๑)  

ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร (๑) ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร  (๑)  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
 วิศวกรโยธำ  ปก./ชก. (๑) วิศวกรโยธำ  ปก./ชก. (๑)  



 

๓๐ 
 

 
กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  ระหว่างปี  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  (ที่ต้องการเพิ่ม-ลด) 

 

ส่วนรำชกำร/ต ำแหน่ง 
กรอบอัตรำก ำลัง 

กรอบ 
อัตรำ 
ก ำลัง 
(เดิม) 

อัตรำต ำแหน่งำี่คำดว่ำจะตจอง
ใชจในช่วงระยะเวลำ  ๓  ปี

ขจำงหนจำ 

อัตรำก ำลัง 
เพิ่ม / ลด หมำย

เหต ุ
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
หน.ส ำนักปลัด อบต.(นบห.งำนำั่วดป ระดับตจน)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานบริหารทั่วไป         
นักำรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑     
นักวิชำกำรเกษตร  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจจำพนักงำนธุรกำร  ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงำน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานนโยบายและแผน         
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         
นักพัฒนำชุมชน  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูจช่วยนักพัฒนำชุมชน  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานกฎหมายและคด ี         
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
เจจำพนักงำนป้องกันและบรรเำำสำธำรณภั  ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานบริหารการศึกษา         
นักวิชำกำรศึกษำ  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูจช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวหนอง         
ครูผูจดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 
ผูจดูแลเด็ก ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข         
นักวิชำกำรสำธำรณสุข  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองคลัง         
ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง (นบห.งำนกำรคลัง  ระดับตจน)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานการเงิน         
ผูจช่วยเจจำพนักงำนกำรเงินและบญัชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         
เจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ  ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 



 

๓๑ 
 

 
กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี ระหว่างปี  ๒๕๖4– ๒๕๖6  (ที่ต้องการเพิ่ม-ลด) 

ส่วนรำชกำร/ต ำแหน่ง 
กรอบอัตรำก ำลัง 

กรอบ 
อัตรำ 
ก ำลัง
(เดิม) 

อัตรำต ำแหน่งำี่คำดว่ำจะตจองใชจ
ในช่วงระยะเวลำ ๓ปีขจำงหนจำ 

อัตรำก ำลัง 
เพิ่ม / ลด 

หมำยเหต ุ
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

ผูจช่วยเจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
ผูจช่วยเจจำพนักงำนพัสด ุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองช่าง         
ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง (นบห.งำนช่ำง  ระดับตจน) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานก่อสร้าง         
นำยช่ำงโยธำ  อส. 1 ๑ ๑ ๑ -  -  
ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร         
วิศวกรโยธำ  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวมท้ังสิ้น ๒7 27 27 27 - - -  
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  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจน ำผลวิเครำะห์กำรก ำหนดอัตรำก ำลัง  มำค ำนวณภำระค่ำใชจจ่ำย
ดจำนกำรบริหำรงำนบุคคล  เพ่ือควบคุมกำรใชจจ่ำยดจำนบริหำรงำนบุคคลดม่เกินกว่ำรจอยละ  ๔๐  ของงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  ตำมมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนำจองถิ่น ดังนี  
   (๑) เงินเดือน หมำยถึง เงินเดือนของขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่นค่ำจจำงลูกจจำงประจ ำ
ค่ำตอบแำนพนักงำนจจำง  
   (๒) เงินประจ ำต ำแหน่ง หมำยถึง เงินประจ ำต ำแหน่งตำมประกำศ ก.จ. ก.ำ. และ ก.อบต.   เรื่อง 
มำตรฐำนำั่วดปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน และประโยชน์ตอบแำนอ่ืน ลงวันำี่ ๗ มีนำคม ๒๕๕๙ 
และเงินค่ำตอบแำนำี่จ่ำยนอกเหนือจำกเงินเดือนซึ่งจ่ำยเำ่ำกับเงินประจ ำต ำแหน่งดังกล่ำว 
    (๓ ) ค่ ำใชจจ่ ำยำี่ เพ่ิมขึ น  คือกำรค ำนวณเพ่ือประมำณกำรภำระค่ำใชจจ่ ำยำี่ เพ่ิมขึ น ในแต่ละปี  
         (๓.๑) กรณีต ำแหน่งำี่มีคนครองใหจประมำณกำรภำระค่ำใชจจ่ำยำี่เพ่ิมขึ นในอัตรำคนละ   ๑ ขั น
ของอัตรำเงินเดือนในแต่ละปี  
       (๓.๒) กรณีต ำแหน่งำี่ก ำหนดใหม่ใหจประมำณกำรภำระค่ำใชจจ่ำยำี่เพ่ิมขึ นจำก (อัตรำเงินเดือน
ขั นต่ ำสุดของระดับต ำแหน่งำี่ขอก ำหนด + เงินเดือนขั นสูงสุดของระดับต ำแหน่งำี่ขอก ำหนด) หำร ๒ คูณจ ำนวน ๑๒ 
เดือน)  
   (๔) ค่ำใชจจ่ำยรวมในแต่ละปีคิดจำก (๑) + (๒) + (๓)  
   (๕) ค่ำใชจจ่ำยรวมำั งหมด  
   (๖) ประโยชน์ตอบแำนอ่ืนในแต่ละปีรวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ำี่จ่ำยควบกับเงินเดือน เช่น       เงินเพ่ิมค่ำ
วิชำ (พ.ค.ว.) เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสูจรบ (พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมพิเศษค่ำภำษำมลำยู (พ.ภ.ม.)          เงินประจ ำต ำแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินวิำยฐำนะ เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งำี่มีเหตุพิเศษของครูกำรศึกษำพิเศษ (พ.ค.ศ.) เป็นตจนใหจ
ประมำณกำรในอัตรำดม่เกินรจอยละ ๓๕ โดยคิดจำก (๕)  
   (๗) คิดจำก (๕) + (๖)  
   (๘) คิดจำก (๗) คูณ ๑๐๐ หำรดจวยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

๙.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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       ๑)  นักบริหารงานท้องถิ่น  มีอัตราก าลังปัจจุบันจ านวน  ๒  ต าแหน่ง  ๒  อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน
(คน) 

เงินเดือน
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/
เงินเพิ่ม
อ่ืนๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑ ปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนำจองถิ่น  ระดับกลำง) 

๑ 37,130 ๗,๐๐๐/ 
๗,๐๐๐ 

613,560 16,320 16,560 16,440 

๒ รองปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนำจองถิ่น  ระดับตจน)   

๑ 34,110 ๓,๕๐๐ 451,320 13,320 13,080 13,200 

 
 ๒)  ส านักปลัด  อบต.   มีอัตราก าลังปัจจุบันจ านวน  ๑6  ต าแหน่ง  ๑6  อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/

เงินเพ่ิมอื่นๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑ หัวหนจำส ำนักปลัด  อบต. 
(นักบริหำรงำนำ่ัวดป  ระดับตจน) 

๑ 34,680 ๓,๕๐๐ 458,160 13,080 13,080 ๑๓,200 

๒ นักำรัพยำกรบุคคล  (ชก.) ๑ 29,110 - 349,320 13,320 13,440 13,320 
๓ นักวิชำกำรเกษตร  (ชก.) ๑ 27,480 - 329,760 12,960 13,440 13,320 
๔ เจจำพนักงำนธุรกำร  (ชง.) ๑ 24,270 - 291,240 11,040 11,160 10,920 
๕ ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร ๑ 12,480 - 149,760 6,000 6,240 6,480 
๖ คนงำน ๑ 9,000 - 108,000 0 0 0 
๗ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  (ชก.) ๑ 29,680 - 356,160 13,320 13,080 13,440 
๘ นักพัฒนำชุมชน  (ชก.) ๑ 28,030 - 336,360 12,960 13,320 13,440 
๙ ผูจช่วยนักพัฒนำชุมชน ๑ 20,300 - 243,600 9,840 10,200 10,560 

๑๐ เจจำพนักงำนป้องกันและบรรเำำ 
สำธำรณภัย  (ปง.) 

๑ 18,190 - 218,280 7,200 7,440 7,560 

๑๑ นักวิชำกำรศึกษำ  (ปก.) ๑ 16,940 - 203,280 7,560 7,560 7,680 
๑๒ ผูจช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ๑ 21,710 - 260,520 10,440 10,920 11,280 
13 ครูผูจดูแลเด็ก 1 0 - 0 0 0 0 
๑4 ผูจดูแลเด็ก ๑ 9,000 - 108,000 0 0 0 
๑5 ผูจดูแลเด็ก ๑ 9,000 - 108,000 0 0 0 
๑6 นักวิชำกำรสำธำรณสุข  (ปก./ชก.) ๑ 18,840 - 226,080 7,680 7,680 7,800 
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๓ )  กองคลั ง   มี อั ตราก าลั งปั จจุบั น จ านวน   5  ต าแหน่ง  ๕  อัตรา  เพิ่มเติม  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/เงิน

เพ่ิมอื่นๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑ ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับตจน) 

๑ 29,110 ๓,๕๐๐ 391,320 13,320 13,440 13,320 

2 ผูจช่วยเจจำพนักงำนกำรเงินและบญัชี ๑ 13,560 - 162,600 6,600 6,840 7,080 
3 เจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ  

 (ปง./ชง.) 
๑ 11,510 - 138,120 5,400 6,120 6,000 

4 ผูจช่วยเจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ ๑ 12,280 - 147,360 6,000 6,240 6,480 
5 ผูจช่วยเจจำพนักงำนพัสด ุ ๑ 12,720 - 152,640 6,120 6,360 6,720 

 
๔)  กองช่าง  มีอัตราก าลังปัจจุบันจ านวน  ๔  ต าแหน่ง  ๔  อัตรา  ดังนี้ 

 
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/เงิน

เพ่ิมอื่นๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑ ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบบริหำรงำนช่ำง  ระดับตจน) 

๑ 28,560 ๓,๕๐๐ 384,720 13,440 13,320 13,080 

๒ นำยช่ำงโยธำ  (อำวุโส) ๑ 31,340 - 376,080 13,320 13,320 13,440 
๓ ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร ๑ 13,810 - 165,720 6,720 6,960 7,200 
๔ วิศวกรโยธำ  (ชก.) ๑ 29,110 - 349,320 13,320 13,440 13,320 

 
 ๕)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้ 

ที ่ ปี  ๒๕๖4 ปี  ๒๕๖5 ปี  ๒๕๖6 
๑ 30,000,000-บำำ 31,500,000-

บำำ 
33,075,000.-บำำ 

 
 

หมายเหตุ  การตั้งงบประมาณราจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปีถัดไปเพิ่ม  ๕% 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองน ำผลวิเครำะห์กำรก ำหนดอัตรำก ำลัง  มำค ำนวณภำระค่ำใชจจ่ำยดจำนกำรบริหำรงำนบุคคลเพ่ือควบคุมกำรใชจจ่ำยดจำนกำรบริหำรงำน
บุคคลดม่ใหจเกินกว่ำรจอยละ  ๔๐  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ดังนี  

 
 

ำี่ ชื่อสำยงำน ระดับ 
ต ำแหน่ง 

จ ำนวน
ำั งหมด 

จ ำนวนำี่มีอยู่ปัจจุบัน อัตรำต ำแหน่งำี่คำดว่ำจะตจองใชจ
ในช่วงระยะเวลำ  ๓  ปี  ขจำงหนจำ 

อัตรำก ำลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ภำระค่ำใชจจ่ำย 
ำี่เพิ่มขึ น (3) 

ค่ำใชจจ่ำยรวม (4) 

หมำยเหตุ 
จ ำนวน
(คน) 

  จ ำนวนเงิน 
(๑) 

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

(2) 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

๑ ปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนำจองถ่ิน) 

กลำง ๑ ๑ 445,560 168,000 1 1 1 - - - 16,440 16,560 16,440 630,000 646,560 663,000 (37,130) 

๒ รองปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนำจองถ่ิน) 

ตจน ๑ ๑ 409,320 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,200 464,640 477,720 490,920 (34,110) 

 ส านักปลัด อบต.  (๐๑)                   

๓ หัวหนจำส ำนักปลัด  อบต. ตจน ๑ ๑ 416,160 42,000 1 1 1 - - - 13,080 13,080 13,200 471,240 484,320 497,520 (34,680) 
 งานบริหารท่ัวไป                   

๔ นักำรัพยำกรบุคคล ชก. ๑ ๑ 349,320 0 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 362,640 376,080 389,400 (29,110) 

๕ นักวิชำกำรเกษตร ชก. ๑ ๑ 329,760 0 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480 (27,480) 

๖ เจจำพนักงำนธุรกำร ชง. ๑ ๑ 291,240 0 1 1 1 - - - 11,040 11,160 10,920 302,280 313,440 324,360 (24,270) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   
๗ ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร (คุณวุฒิ) ๑ ๑ 149,760 0 1 1 1 - - - 6,000 6,240 6,480 155,760 162,000 168,480 (12,480) 
 พนักงานจ้างท่ัวไป                   

๘ คนงำน (ำั่วดป) ๑ ๑ 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

 งานนโยบายและแผน                   
๙ นักวิเครำะห์นโยบำยฯ ชก. ๑ ๑ 356,160 0 1 1 1 - - - 13,320 13,080 13,440 369,480 382,560 396,000 (29,680) 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน                   

๑๐ นักพัฒนำชุมชน ชก. ๑ ๑ 336,360 0 1 1 1 - - - 12,960 13,320 13,440 349,320 362,640 376,080 (28,030) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   
๑๑ ผูจช่วยนักพัฒนำชุมชน (คุณวุฒิ) ๑ ๑ 243,600 0 1 1 1 - - - 9,840 10,200 10,560 253,440 263,640 274,200 (20,300) 

๙.๑  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

๙.๑  แบบวิเครำะห์ภำระค่ำใชจจ่ำยเกี่ยวกับค่ำตอบแำน  และประโยชน์ตอบแำนอ่ืนตำมแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  (๒๕๖4-๒๕๖5)   

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
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แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 

 

 ชื่อสำยงำน ระดับ 
ต ำแหน่ง 

จ ำนวน
ำั งหมด 

จ ำนวนำี่มีอยู่ 
ปัจจุบัน 

อัตรำต ำแหน่งำี่ 
คำดว่ำจะตจองใชจ 

ในช่วงระยะเวลำ  ๓  ปี  ขจำงหนจำ 

อัตรำก ำลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ภำระค่ำใชจจ่ำย 
ำี่เพิ่มขึ น(3) 

ค่ำใชจจ่ำยรวม (4) 

หมำยเหตุ 
จ ำนวน
(คน) 

จ ำนวนเงิน 
(๑) 

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

(2) 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

 งานกฎหมายและคดี                   
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   

๑๒ 
เจจำพนักงำนป้องกันและบรรเำำ- 
สำธำรณภัย 

ปง. ๑ ๑ 218,280 0 1 1 1 - - - 7,200 7,440 7,560 225,480 232,920 240,480 (18,190) 

 งานบริหารการศึกษา                   
๑๓ นักวิชำกำรศึกษำ ปก. ๑ ๑ 203,280 0 1 1 1 - - - 7,560 7,560 7,680 210,840 218,400 226,080 (16,940) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   
14 ผูจช่วยนักวิชำกำรศึกษำ (คุณวุฒิ) ๑ ๑ 260,520 0 1 1 1 - - - 10,440 10,920 11,280 270,960 281,880 293,160 (21,710) 

 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  อบต.หัวหนอง                   
15 ครูผูจดูแลเด็ก (ครูผูจช่วย) 1 - 0 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 ว่ำงเดิม 

 พนักงานจ้างท่ัวไป                   
๑6 ผูจดูแลเด็ก (ำั่วดป) ๑ ๑ 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 
๑7 ผูจดูแลเด็ก (ำั่วดป) ๑ ๑ 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 (9,000) 

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุฃ                   
๑8 นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปก. ๑ 1 226,080 0 1 1 1 - - - 7,680 7,680 7,800 233,760 241,440 249,240 (18,840) 

 กองคลัง  (๐๔)                   

๑9 ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง       ตจน ๑ ๑ 349,320 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 404,640 418,080 431,400 (29,110) 
 งานการเงิน                   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   

20 ผูจช่วยเจจำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (คุณวุฒิ) ๑ ๑ 162,600 0 1 1 1 - - - 6,600 6,840 7,080 169,200 176,040 183,120 (13,550) 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้                   

๒1 เจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ        ปง./ชง. ๑ - 138,120 0 1 1 1 - - - 5,400 6,120 6,000 143,520 149,640 155,640 (11,510) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   

๒2 ผูจช่วยเจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ (คุณวุฒิ) ๑ ๑ 147,360 0 1 1 1 - - - 6,000 6,240 6,480 153,360 159,600 166,080 (12,280) 
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ำี่ ชื่อสำยงำน ระดับ 
ต ำแหน่ง 

จ ำนวน
ำั งหมด 

จ ำนวนำี่มีอยู่ 
ปัจจุบัน 

อัตรำต ำแหน่งำี่ 
คำดว่ำจะตจองใชจ 

ในช่วงระยะเวลำ  ๓  ปี  ขจำงหนจำ 

อัตรำก ำลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ภำระค่ำใชจจ่ำย 
ำี่เพิ่มขึ น(3) 

ค่ำใชจจ่ำยรวม (4) หมำยเหตุ 

จ ำนวน
(คน) 

จ ำนวนเงิน(๑) เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

(2) 

๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6  

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ                   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   

๒3 ผูจช่วยเจจำพนักงำนพัสดุ (คุณวุฒิ) ๑ ๑ 152,640 0 1 1 1 - - - 6,120 6,360 6,720 158,760 165,120 171,840 (12,720) 
 กองช่าง  (๐๕)                   

๒4 ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง ตจน ๑ 1 342,720 42,000 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 398,160 411,480 424,560 (28,560) 
 งานก่อสร้าง                   

๒5 นำยช่ำงโยธำ อำวุโส ๑ ๑ 376,080 0 1 1 1 - - - 13,320 13,320 13,440 389,400 402,720 416,160 (31,340) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ                   

๒6 ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร  (คุณวุฒิ) ๑ ๑ 165,720 0 1 1 1 - - - 6,720 6,960 7,200 172,440 179,400 186,600 (13,810) 
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร                   

๒7 วิศวกรโยธำ ชก. ๑ ๑ 349,320 0 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 362,640 376,080 389,400 (29,110) 
(5) รวม  27 26 6,743,280 336,000 27 27 27 - - - 239,400 243,240 245,280 7,318,680 7,561,920 7,807,200  

(6) ประมำณกำรประโยชน์ตอบแำนอื่น  15%              1,097,802 1,134,288 1,171,080  

(7) รวมเป็นค่ำใชจจ่ำยบุคคลำั งสิ น              8,416,482 8,696,208 8,978,280  
(8) คิดเป็นรจอยละ  40  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 27.98 27.53 27.07            27.98 27.53 

ประมำณกำรรำยจ่ำยปีงบประมำณ   ๒๕๖4  =  30,082,500  .-บำำ                             
ประมำณกำรรำยจ่ำยปีงบประมำณ  ๒๕๖5   =  31,586,625  .-บำำ      
ประมำณกำรรำยจ่ำยปีงบประมำณ  ๒๕๖6   =  33,165,956  .-บำำ        ใหจประมำณรำยรับดดจปีละดม่เกิน  ๕% 

 
 
 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
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๙.๒  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้า   และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองน ำภำระค่ำใชจจ่ำยดจำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ตำมขจอ  ๙.๑  แยกเป็นแต่ละประเภำ  เปรียบเำียบกับประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปี     
เพ่ือควบคุมกำรใชจจ่ำยดจำนกำรบริหำรงำนบุคคลดม่ใหจเกินกว่ำรจอยละ  ๔๐  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ดังนี  
 

   ภำระคำ่ใชจจ่ำย คิดเป็นรจอยละ 

ปีงบประมำณ ประมำณกำรรำยรับ ประมำณกำรรำยจำ่ย เงินเดือนพนักงำน 
อบต./ลูกจจำงประจ ำ 
และพนักงำนจจำง 

 

ประโยชน์ตอบแำนอื่น  
15 % 

รวมค่ำใชจจ่ำยำั งสิ น 

๒๕๖4 30,082,500 30,082,500 7,318,680 1,097,802 8,416,482 27.98 

๒๕๖5 31,586,625 31,586,625 7,561,920 1,134,288 8,696,208 27.53 
๒๕๖6 33,165,956 33,165,956 7,807,200 1,171,080 8,978,280 27.07 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
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-  งำนบริหำรำั่วดป              -  งำนกำรเงิน      -  งำนก่อสรจำง   
-  งำนนโยบำยและแผน                           -  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยดดจ                         -  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร                           
-  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน     -  งำนำะเบียนำรัพย์สินและพัสดุ   
-  งำนกฎหมำยและคดี 
-  งำนป้องกันและบรรเำำสำธำรณภัย 
-  งำนบริหำรกำรศึกษำ  
-  งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 

 

 
 

โครงสร้างส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

๑๐.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนำจองถิ่น  ระดับกลำง) 

กองคลัง 
            ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง 

(นักบริหำรงำนกำรคลัง  ระดับตจน) 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง 

(นักบริหำรงำนช่ำง  ระดับตจน ) 
 
 
 

ส านักปลัด อบต. 
หัวหนจำส ำนักปลัด  อบต. 

(นักบริหำรงำนำ่ัวดป ระดับตจน) 
 
 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนำจองถิ่น  ระดับตจน) 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

 
สายการสอน 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกจิ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
 

ครูผู้ช่วย 

จ ำนวน ๑ - - ๒ ๔ - - ๑ ๑ - 1 - ๓ ๓ ๑6 

หัวหนจำส ำนักปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนำั่วดป  ระดับตจน)  

 

งำนบริหำรำั่วดป 
 

งำนนโยบำยและแผน 
 

งำนสวัสดิกำรและ 
พัฒนำชุมชน 

 

- นักพัฒนำชุมชน  ชก.(๑) 
- ผูจช่วยนักพัฒนำชุมชน (๑) 
 

-เจจำพนักงำนป้องกันและ 
บรรเำำสำธำรณภยั  
ปง. (๑) 
 

งำนป้องกันและ 
บรรเำำสำธำรณภัย 

 

โครงสรจำงของส ำนักปลดั อบต. 

งำนบริหำร
กำรศึกษำ 

-นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน  ชก.(๑) 
 

- นักวิชำกำรศึกษำ  ปก.(๑) 
- ครูผูจดูแลเด็ก (1) 
- ผูจช่วยนักวิชำกำรศึกษำ (๑) 
- ผูจดูแลเด็ก (๒) 
 

- นักวิชำกำรเกษตร  ชก.(๑) 
- นักำรัพยำกรบุคคล  ชก.(๑) 
- เจจำพนักงำนธุรกำร  ชง.(๑) 
- ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร (๑) 
- คนงำน  (๑) 
 

งำนกฎหมำย
และคดี 

- 

งำนส่งเสริมสุขภำพ
และสำธำรณสุข 

-นักวิชำกำร
สำธำรณสุข 
ปก.(๑) 
 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 

ช านาญ
การ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน 
ช านาญ

งาน 
อาวุโส 

   จ ำนวน ๑ - - - - - - 1 - - - ๓ - 5 

ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง  ระดับตจน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งำนกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนำะเบียนำรัพย์สินและพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยดดจ 
 

-  ผูจช่วยเจจำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ  ปง.(๑) 
-  ผูจช่วยเจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ (๑) 

-  ผูจช่วยเจจำพนักงำนพัสดุ  (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองคลัง 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 

ช านาญ
การ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน 
ช านาญ

งาน 
อาวุโส 

   จ ำนวน ๑ - -  ๑ - - - - 1 - ๑ - ๔ 

ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับตจน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งำนก่อสรจำง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
 

-  วิศวกรโยธำ  ชก.(๑) 
 

 -  นำยช่ำงโยธำ  อำวุโส (๑) 
 -  ผูจชว่ยเจจำพนักงำนธุรกำร (๑) 
 
 
 
 
 

 

กองช่ำง 
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๑๑.  บัญชีแสดงกำรจัดบุคลำกรลงสู่ต ำแหน่งกรอบอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  อ ำเภอบจำนดผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 

ำี่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ 

เงินเดือน 

เงินประจ ำต ำแหน่ง หมำยเหต ุ
 

เลขำี่ 
ต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง ระดับ 
เลขำี่ 

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง ระดับ 

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

เงิน
ค่ำตอบแำน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

๑ นำยจิรวิชญ์  ป้องชำร ี ศศ.บ. 
(รัฐศำสตร์) 

๐๕-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๑ 

ปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนำจองถิ่น) 

กลำง ๐๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปลัด อบต.  
(นักบริหำรงำนำจองถิ่น) 

กลำง 445,560 
(๓7,130×๑๒) 

๘๔,๐๐๐ 
(๗,๐๐๐×๑๒) 

๘๔,๐๐๐ 
 (๗,๐๐๐×๑๒) 

613,560 

๒ นำงรพีพรรณ  นวลวิำยำพงศ์ ร.ม. 
(รัฐศำสตรมหำบัณฑิต) 

๐๕-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๒ 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนำจองถิ่น) 

ตจน ๐๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รองปลัด อบต.  
(นักบริหำรงำนำจองถิ่น) 

ตจน 409,320 
 (34,110×๑๒) 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐×๑๒) 

- 451,320 

    ส านักปลัด  อบต.   ส านักปลัด  อบต.      
๓ จ่ำเอกสุปชยั  นวลพุดชำ ศศ.บ. 

(รัฐประศำสนศำสตร์) 
๐๕-๓-๐๑-

๒๑๐๑-๐๐๑ 
หัวหนจำส ำนักปลัด  อบต. 

(นักบริหำรงำนำั่วดป) 
 

ตจน ๐๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ หัวหนจำส ำนักปลัด  อบต. 
(นักบริหำรงำนำั่วดป) 

 

ตจน 416,160 
 (34,680×๑๒) 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐×๑๒) 

 458,160 

    งานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป      
๔ นำงชญำนุศภัฒน์  สีดำค ำ ศศ.บ. 

(รัฐศำสตร์) 
๐๕-๓-๐๑-

๓๑๐๒-๐๐๑ 
นักำรัพยำกรบุคคล ชก. ๐๕-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นักำรัพยำกรบุคคล ชก. 349,320 

(29,110×๑๒) 
- - 249,320 

๕ นำยพินิจ  สันตชิต  วำ.บ. 
(สำขำพืชสวน) 

๐๕-๓-๐๑-
๓๔๐๑-๐๐๑ 

นักวิชำกำรเกษตร ชก. ๐๕-๓-๐๑-๓๔๐๑-๐๐๑ นักวิชำกำรเกษตร ชก. 329,760 
(27,480×๑๒) 

- -   329,760 

๖ นำงธนพร  พูลำว ี ปวส. 
(กำรบัญชี) 

๐๕-๓-๐๑-
๔๑๐๑-๐๐๑ 

เจจำพนักงำนธุรกำร ชง. ๐๕-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เจจำพนักงำนธุรกำร ชง. 291,240 
(24,270×๑๒) 

- - 291,240 

๗ นำงสุรีรัตน์  กองชนะ วำบ. 
 

01-ภ-001 ผูจช่วยเจจำพนักงำน
ธุรกำร 

คุณวุฒิ 01-ภ-001 ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร คุณวุฒิ 149,760 
(12,480×๑๒) 

- - 149,760 

๘ นำยปรีชำ  รำชฮุม ปวส. 
(ก่อสรจำง) 

01-ำ-001 คนงำน ำั่วดป 01-ำ-001 คนงำน ำั่วดป ๑๐๘,๐๐๐ 
(๙,๐๐๐×๑๒) 

- - ๑๐๘,๐๐๐ 
 

    งานนโยบายและแผน   งานนโยบายและแผน      
๙ นำงสำวน  ำฝน  จันำนป ศศ.บ. 

(รัฐประศำสนศำสตร์) 
๐๕-๓-๐๑-

๓๑๐๓-๐๐๑ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและ

แผน 
ชก. ๐๕-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ นักวิเครำะห์นโยบำย 

และแผน 
ชก. 356,160 

(29,680×๑๒) 
- - 356,160 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
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แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 

 

ำี่ ชื่อ- สกุล คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ 

เงินเดือน 

เงินเดือน 
หมำยเหต ุ

 

เลขำี่ 
ต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง ระดับ 
เลขำี่ 

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง ระดับ 

 
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

เงินค่ำตอบ 
แำน/เงิน
เพิ่มอื่นๆ 

 

    งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน   งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน      
๑๐ นำยสุชำติ  หวำนเสร็จ ศศ.บ. 

(รัฐศำสตร์) 
๐๕-๓-๐๑-

๓๘๐๑-๐๐๑ 
  นักพัฒนำชุมชน ชก. ๐๕-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑   นักพัฒนำชุมชน ชก. 336,360 

(28,030×๑๒) 
- - 336,360 

๑๑ นำงสำวสุภำวดี   สะเดำ วำบ. 01-ภ-002   ผูจช่วยนักพัฒนำชุมชน คุณวุฒิ 01-ภ-002   ผูจช่วยนักพัฒนำชุมชน คุณวุฒิ 243,600 
(20,300×๑๒) 

- - 243,600 

    งานกฎหมายและคดี   งานกฎหมายและคดี      
    งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
  งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
   

 
 

๑๒ นำยสุเมธ  พูลำว ี ปวช. 
(ช่ำงยนต์) 

๐๕-๓-๐๑-
๔๘๐๕-๐๐๑ 

เจจำพนักงำนปอ้งกันฯ ปง. ๐๕-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ เจจำพนักงำนปอ้งกันฯ ปง. 218,280 
(18,190×๑๒) 

- - 218,280 

    งานบริหารการศึกษา   งานบริหารการศึกษา      
๑๓ นำยกิตติศักดิ์  เล่ห์กล วำบ. 

(เำคโนโลยี
อุตสำหกรรม) 

๐๕-๓-๐๑-
๓๘๐๓-๐๐๑ 

นักวิชำกำรศึกษำ ปก. ๐๕-๓-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ นักวิชำกำรศึกษำ ปก. 203,280 
(16,940×๑๒) 

- - 203,280 

๑๔ นำงจำรุวรรณ  อิ งชัยภูม ิ ศศ.บ. 
(กำรจัดกำรำั่วดป) 

01-ภ-003 ผูจช่วยนักวิชำกำรศึกษำ คุณวุฒิ 01-ภ-003 ผูจช่วยนักวิชำกำรศึกษำ คุณวุฒิ 260,520 
(21,710×๑๒) 

- - 260,520 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
หัวหนอง 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
หัวหนอง 

     

15 ว่ำง ปริญญำตรีำำง
กำรศึกษำ 

05-3-01-
2227-826 

- - 05-3-01-2227-826 ครูผูจดูแลเด็ก ครู
ผูจช่วย 

- - - ว่างเดิม 

๑6 นำงสำววรรณิดำ  ศรีนอก ปวช. 
(กำรบัญชี) 

01-อ-001 ผูจดูแลเด็ก ำั่วดป 01-อ-001- ผูจดูแลเด็ก ำั่วดป 108,000 
(9,000×๑๒) 

- - 108,000 
 

๑7 นำงสำวดวงดำว  นำภิรมย์ ปวส. 
(กำรบัญชี) 

01-อ-002 ผูจดูแลเด็ก ำั่วดป 01-อ-002 ผูจดูแลเด็ก ำั่วดป 108,000 
(9,000×๑๒) 

- - 108,000 
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ำี่ ผูจด ำรงต ำแหน่ง คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ 

เงินเดือน 

เงินเดือน หมำยเหต ุ
 

เลขำี่ 
ต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง ระดับ 
เลขำี่ 

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง ระดับ เงินประจ ำต ำแหน่ง 

เงิน
ค่ำตอบแำน/
เงินเพิ่มอื่นๆ 

    งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

  งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

   
 

 

๑8   นำยเฉลิมเกียรติ  บุญลือ วำบ.
(สิ่งแวดลจอม), 

วำบ.ม.
(สิ่งแวดลจอม) 

๐๕-๓-๐๑-๓๖๐๑-
๐๐๑ 

นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปก. ๐๕-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปก. 226,080 
(18,840×1๒) 

- - 226,080 

    กองคลัง   กองคลัง      
๑9   นำงสำวกำนดำ  เพยีวงษ์ บธ.บ. 

(กำรบัญชี) 
๐๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-

๐๐๑ 
ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง) 

ตจน ๐๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง) 

ตจน 349,320
(29,110×๑๒) 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐×๑๒) 

- 391,320 

    งานการเงิน   งานการเงิน      
20   นำงรุ่งฤดี  ภักดีลุน ปวส. 

(กำรบัญชี) 
04-ภ-004 ผูจช่วยเจจำพนักงำนกำรเงิน 

และบัญชี 
คุณวุฒิ 04-ภ-004 ผูจช่วยเจจำพนักงำนกำรเงิน 

และบัญชี 
คุณวุฒิ 162,600 

   (13,550×๑๒) 
- - 162,600 

    งานพัฒนาและจัดเก็บฯ   งานพัฒนาและจัดเก็บฯ      

21 นำยโชคชัย  ส ำรำญ ปวส. 
(คอมพิวเตอร์) 

๐๕-๓-๐๔-๔๒๐๔-
๐๐๑ 

เจจำพนักงำนจัดเกบ็รำยดดจ ปง. ๐๕-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ เจจำพนักงำนจัดเกบ็รำยดดจ ปง. 138,120 
(11,510×12) 

- - 138,120 

22   นำงสำวสิริพร  มำตชะดำ ปวส. 
(บัญชี) 

04-ภ-005 ผูจช่วยเจจำพนักงำนจัดเก็บ
รำยดดจ 

คุณวุฒิ 04-ภ-005 ผูจช่วยเจจำพนักงำนจัดเก็บ
รำยดดจ 

คุณวุฒิ 147,360            
(12,280×๑๒) 

- - 147,360 

แผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  อบต.หวัหนอง  ประจ ำปีงบประมำณ  2564-2566 
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หมายเหตุ ;  เงินเดือน  หมายถึง  เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน  และเงนิเพิ่มอ่ืนๆ  ที่จ่ายควบกับเงินเดือนที่จ่ายจริงและขั้นเงินเดือนของอัตราก าลังที่มทีอยู่ปัจจุบันตามระดับ
ต าแหน่ง  ประกอบด้วย   
 

๑.  เงินเดือน(ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
 ๒.  เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) 

ำี่ ผูจด ำรงต ำแหน่ง คุณวุฒ ิ

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ 

เงินเดือน 

เงินเดือน หมำยเหต ุ
 

เลขำี่ 
ต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง ระดับ 
เลขำี่ 

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง ระดับ 

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/ 
เงินค่ำตอบแำน 

    งานทะเบียนทรัพย์สินฯ   งานทะเบียนทรัพย์สินฯ      
23   นำงจิรุนันตร์  เจริญอินำร์ ปวส.(คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) 
04-ภ-006 ผูจช่วยเจจำพนักงำนพัสด ุ คุณวุฒิ 04-ภ-006 ผูจช่วยเจจำพนักงำนพัสด ุ คุณวุฒิ 152,640 

(12,720×๑๒) 
- - 152,640 

    กองช่าง   กองช่าง      
24 นำยธรำธิป  สุริยหงษ์ วำบ.(ก่อสรจำง) 

 
๐๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-

๐๐๑ 
ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง) 

ตจน ๐๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง) 

ตจน 342,720 
(28,560×12) 

๔๒,๐๐๐ 
(๓,๕๐๐×๑๒) 

- 384,720 

25 นำยธนโชติ  คงพลปำน ปวส. 
(ก่อสรจำง) 

๐๕-๓-๐๕-
๔๗๐๑-๐๐๑ 

นำยช่ำงโยธำ อำวุโส ๐๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ 
 

นำยช่ำงโยธำ อำวุโส 376,080      
(31,340×๑๒) 

- - 376,080 

    งานก่อสร้าง   งานก่อสร้าง      
26 นำยธวัชชัย  สีำน ปวส. 

(ช่ำงกลเกษตร) 
05-ภ-007 ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร คุณวุฒิ 05-ภ-007 ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร คุณวุฒิ 165,720 

(13,810×๑๒) 
- - 165,720 

    งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

  งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

     

๒7 นำยสัญญำ  เำียงค ำ วศ.บ. 
(วิศวกรรมโยธำ) 

๐๕-๓-๐๕-๓๗๐๑-
๐๐๑ 

วิศวกรโยธำ ชก. ๐๕-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ วิศวกรโยธำ ชก. 349,320
(29,110×๑๒) 

- -   349,320 
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 ๓.  เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
            ๔.  เงินเพิ่มอ่ืนๆ  ที่จ่ายควบกับเงินเดือน  เช่น  เงินเพิ่มค่าวิชา  (พ.ค.ว.)เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.),  เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.),  เงนิวิทยฐานะ    
            ,เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ(พ.ค.ศ.) ฯลฯ                                                                                                                                            

 
     หมำยเหตุ     รวมพนักงำนส่วนำจองถิ่นำั งหมด           จ ำนวน            ๑6 คน 
    รวมพนักงำนส่วนำจองถิ่นำั งหมด  (งบอุดหนุน)     จ ำนวน  1   คน 
    รวมพนักงำนจจำงตำมภำรกิจำั งหมด      จ ำนวน  ๗ คน 
    รวมพนักงำนจจำงำั่วดปำั งหมด       จ ำนวน  ๑ คน 
    รวมพนักงำนจจำงำั่วดปำั งหมด  (งบอุดหนุน)     จ ำนวน  ๒ คน 
            รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๒7 คน 
  
 

ตรวจสอบแลจวถูกตจอง                    รับรองถูกตจอง         เห็นชอบ  
 

(จ่ำเอก)       (ลงชื่อ)                       (ลงชื่อ) 
           (สุปชัย  นวลพุดชำ)     (นำยจิรวิชญ์  ป้องชำรี)                     (นำยสมำรรศน์  หมื่นแกจว ) 
       หวัหนจำส ำนักปลัด  อบต.                 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจก ำหนดแนวำำงกำรพัฒนำขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น 
และลูกจจำง  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรูจ  ำักษะำัศนคติ  ำี่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะำ ำใหจกำรปฏิบัติหนจำำี่ของ
ขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่นและลูกจจำง  เป็นดปอย่ำงมีประสิำธิภำพ  ประสิำธิผล  โดยก ำหนดใหจ
ขจำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนำจองถิ่น  และลูกจจำงของำุกคน  ำุกต ำแหน่ง  ดดจมีโอกำสดดจรับกำรพัฒนำ  โดย
ก ำหนดแนวำำงกำรพัฒนำขจำรำชกำร  พนักงำนส่วนำจองถิ่น  และลูกจจำง  ดวจในแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  เป็นรอบ
ระยะเวลำ  ๓  ปี  เช่นเดียวกับกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  ดังนี  

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ก ำหนดแผนกำรพัฒนำผูจบริหำรำี่เป็นผูจบริหำรระดับตจน  ผูจบริหำรำี่

เป็นผูจบริหำรระดับกลำง  ผูจบริหำรำี่เป็นผูจบริหำรระดับสูง  ก ำหนดแนวำำงกำรพัฒนำบุคลำกรและพนักงำนจจำงดวจ
อย่ำงชัดเจน  ดังนี  

๑.  กำรฝึกอบรม  ก ำหนดแนวำำงกำรพัฒนำโดยมีกำรฝึกอบรมำั งระดับผูจบริหำรระดับตจน  ผูจบริหำร
ระดับกลำง  ผูจบริหำรระดับสูง  พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจจำง  โดยวิธีกำรฝึกอบรมำี่ก ำหนดดวจเองและ
ร่วมกับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ภำยนอกำี่ดดจมีกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ 

๒.  กำรสัมมนำพัฒนำผูจบริหำรตำมแนวำำงนี เป็นวิธีหนึ่ งำี่ใชจกำรจัดสัมมนำขึ นเพ่ือใชจเป็นำิศำำงใน
กำรพัมนำองค์กร  เพรำะกำรพัฒนำผูจบริหำรระดับสูงส่วนใหญ่จะเป็นกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรงำน  กำรแสดงควำมคิดเห็นและเป็นกำรระดมสมองของผูจบริหำรองค์กรำี่มีแนวำำงกำรบริหำรำี่     
ใกลจเคียงกัน   

๓.  กำรำัศนศึกษำดูงำน  เป็นแนวำำงหนึ่งำี่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจใหจควำมส ำคัญกับ
ำัศนศึกษำดูงำน  เพรำะจะดดจเกิดควำมรูจหรือประสบกำรณ์ำ่ีดดจรับจำกกำรดปำัศนศึกษำดูงำน 

๔.  กำรฝึกอบรมพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจจำง  หลักสูตรตรงตำมสำยงำนำี่ปฏิบัติงำนเพ่ือน ำมำ
ประยุกต์ใชจในกำรปฏิบัติงำน  อย่ำงนจอยปีละ  ๑  ครั ง 

กำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และพนักงำนจจำง  นอกจำกจะ
พัฒนำดจำนควำมรูจำั่วดปในกำรปฏิบัติงำน  ดจำนควำมรูจและำักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง  ดจำนกำรบริหำร  
ดจำนคุณสมบัติส่วนตัว  และดจำนคุณธรรมและจริยธรรมแลจว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองตจองตระหนักถึง
กำรพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐบำล จังหวัด ประกอบดจวย เช่น กำรพัฒนำดปสู่ Thailand 4.0 ดังนั น องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหัวหนองจึงจ ำเป็นตจองพัฒนำระบบรำชกำรส่วนำจองถิ่นดปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน  โดยก ำหนดแนว
ำำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมกำรำ ำงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก 
กล่ำวคือ 

1. เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลำี่เปิดกวจำงและเชื่อมโยงกัน   ตจองมีกำรเปิดเผยโปร่งใส  ในกำรำ ำงำน  
โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถเขจำถึงขจอมูลข่ำวสำรของำำงรำชกำรหรือมีกำรแบ่งปันขจอมูลซึ่งกันและกัน  และ
สำมำรถเขจำมำตรวจสอบกำรำ ำงำนดดจตลอดจนเปิดกวจำงใหจกลดกหรือภำคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภำคเอกชน ภำคประชำ
สังคม ดดจเขจำมำมีส่วนร่วมและโอนถ่ำยภำรกิจำี่ภำครัฐดม่ควรด ำเนินกำรเองออกดปใหจแก่ภำคส่วนอ่ืน ๆ เป็น
ผูจรับผิดชอบด ำเนินกำรแำน โดยกำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสรจำงใหจสอดรับกับกำรำ ำงำนในแนว
ระนำบในลักษณะของเครือข่ำยมำกกว่ำตำมสำยกำรบังคับบัญชำในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตจองเชื่อมโยงกำร
ำ ำงำนภำยในภำครัฐดจวยกันเองใหจมีเอกภำพและสอดรับประสำนกันดม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง       
ส่วนภูมิภำค และส่วนำจองถิ่นดจวยกันเอง 

 

๑๒.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง  ตจองำ ำงำนในเชิงรุกและมองดปขจำงหนจำ โดยตั ง

ค ำถำมกับตนเองเสมอว่ำ ประชำชนจะดดจอะดร  มุ่งเนจนแกจดข  ปัญหำควำมตจองกำรและตอบสนองควำมตจองกำร
ประชำชนโดยดม่ตจองรอใหจประชำชนเขจำมำติดต่อขอรับบริกำรหรือรจองขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กำรบริหำร     
ส่วนต ำบล  รวมำั งใชจประโยชน์จำกขจอมูลของำำงรำชกำรและระบบดิจิำัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะำี่
ตรงกับควำมตจองกำรของประชำชน  พรจอมำั งอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีกำรเชื่อมโยงกันเองของำุกส่วนรำชกำร 
เพ่ือใหจบริกำรต่ำง ๆ สำมำรถเสร็จสิ นในจุดเดียว ประชำชนสำมำรถเรียกใชจบริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดดจ
ตลอดเวลำตำมควำมตจองกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อดดจหลำยช่องำำงผสมผสำนกัน ดม่ว่ำจะมำติดต่อดจวยตนเอง 
อินเตอร์เน็ต  เว็บดซด์  โซเซียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นำำงโำรศัพำ์มือถือ  เป็นตจน 

3. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลำี่มีขีดสมรรถนะสูงและำันสมัย  ตจองำ ำงำน  อย่ำงเตรียมกำรณ์ดวจล่วงหนจำ 
มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  สรจำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรูจในแบบสหสำขำวิชำเขจำมำใชจ
ในกำรตอบดดจกับโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน เพ่ือสรจำงคุณค่ำมีควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ดดจอย่ำงำันเวลำตลอดจนเป็นองค์กำรำี่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขจำสู่สภำพ
ควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่ รวมำั งำ ำใหจบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร  และปฏิบัติหนจำำี่ดดจอย่ำง
เหมำะสมกับบำบำำของตน 

4.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดแนวำำงกำรพัฒนำำักษะดจำนดิจิำัล  ใหจถือปฏิบัติตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.พ. ำี่ นร 1013.4/42 ลงวันำี่ 5 พฤษภำคม 2563  เรื่อง  เครื่องมือส ำรวจำักษะดจำนดิจิำัลของ
ขจำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐดจวยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยใชจเป็นแนว
ำำงกำรพัฒนำำักษะดจำนดิจิำัลของขจำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิำัล  ตำมมติ
รัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันำี่ 26 กันยำยน 2560 

 ำั งนี  วิธีกำรพัฒนำอำจใชจวิธีกำรใด วิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ดดจ  เช่น  กำรปฐมนิเำศ  กำรฝึกอบรม 
กำรศึกษำดูงำน  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เป็นตจน  
      ส่วนกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนองเล็งเห็นว่ำ มี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง  เนื่องจำกว่ำบุคลำกรำี่มำด ำรงต ำแหน่งในสังกัดนั น  มีำี่มำของแต่ละคนดม่เหมือนกันต่ำง
สถำนำี่  ต่ำงภำค  ต่ำงภำษำถิ่น  ดังนั น ในกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร จึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็น
อย่ำงยิ่ง  ประกอบกับพฤติกรรมปฏิบัติรำชกำรเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงำนส่วนต ำบลำุกคนำี่พึงมี   เป็นกำร
หล่อหลอมใหจเกิดพฤติกรรมและค่ำนิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือใหจเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กำรบริหำร        
ส่วนต ำบลหัวหนอง  ประกอบดจวย 

 กำรมุ่งผลสัมฤำธิ์ 
 กำรยึดมั่นในควำมถูกตจองชอบธรรมและจริยธรรม 
 กำรเขจำใจในองค์กรและระบบงำน 
 กำรบริกำรเป็นเลิศ 
 กำรำ ำงำนเป็นำีม 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจประกำศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจจำง  เพ่ือใหจพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจจำงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตำมำี่กฎหมำยก ำหนด  
ยกตัวอย่ำงเช่น  พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจจำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  มีหนจำำี่
ด ำเนินกำรใหจเป็นดปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเำศชำติ  อ ำนวยควำมสะดวกและ
ใหจบริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยจะตจองยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม ดังนี  

1.  กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  กำรมีจิตส ำนึกำ่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3.  กำรยึดถือประโยชน์ของประเำศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และดม่มีผลประโยชน์ำับซจอน 
4.  กำรยืนหยัดำ ำในสิ่งำี่ถูกตจอง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย 
5.  กำรใหจบริกำรแก่ประชำชนดจวยควำมรวดเร็ว  มีอัธยำศัยและดม่เลือกปฏิบัติ 
6.  กำรใหจขจอมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถจวน  ถูกตจอง และดม่บิดเบือนขจอเำ็จจริง 
7.  กำรมุ่งผลสัมฤำธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน มีคณุภำพโปร่งใส และตรวจสอบดดจ 
8.  กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปดตยอันมีพระมหำกษัตริย์ำรงเป็นประมุข 
9.  กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
 

ำั งนี  กำรฝ่ำฝืนหรือดม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนำำงจริยธรรมใหจถือว่ำเป็นกำรกระำ ำผิดำำงวินัย 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

๑๓.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรื่อง  การใช้แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4-๒๕๖6 

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

   ดจวยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจรำยงำนขอควำมเห็นชอบแผนอัตรำก ำลัง  ๓ ปี 
(๒๕๖4-๒๕๖6) จำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น  
 

    บัดนี  คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในกำร
ประชุมครั งำี่ 9/2563  เมื่อวันำี่  24  กันยำยน  2563  เห็นชอบใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
ประกำศใชจแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖4-๒๕๖6  
เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่ง  และกำรใชจต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  ซึ่งแจจงใหจองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลำรำบแลจว  ตำมหนังสือจังหวัดขอนแก่น ำี่ ขก  0023.2/ว  25214  ลงวันำี่  29  กันยำยน  2563 
 

   อำศั ยอ ำน ำจตำมควำม ในมำตรำ  ๒ ๕   วรรคำจ ำย   ป ระกอบกั บม ำตรำ  ๑ ๕                  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนำจองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ขจอ ๑๓,๑๔,๑๘,๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ 
และ ๒๓๑  แห่งประกำศ ก.ำ.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนดขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันำี่  ๑๑  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๕  และแกจดขเพ่ิมเติม  องค์กำรบริหำร     
ส่วนต ำบลหัวหนอง  จึงประกำศใชจแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประจ ำปีงบประมำณ          
พ.ศ.๒๕๖4 – ๒๕๖6  มีผลตั งแต่วันำี่  ๑  ตุลำคม  ๒๕๖3  ถึงวันำี่ ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖6    
  
        ประกำศ  ณ  วันำี่  5  ตุลำคม    ๒๕๖3    
 
 
 
 

(นำยสมำรรศน์  หมื่นแกจว) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
*************** 

  ดจวยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจขอควำมเห็นชอบก ำหนดโครงสรจำงส่วนรำชกำรกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรและอ ำนำจหนจำำี่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต่อคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 
 

  บัดนี คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  ในกำรประชุมครั ง
ำี่  9/๒๕63  เมื่อวันำี่  24  กันยำยน  ๒๕63  เห็นชอบใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ก ำหนด
โครงสรจำงส่วนรำชกำรกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและอ ำนำจหนจำำี่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ซึ่งแจจงใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลำรำบแลจว  ตำมหนังสือจังหวัดขอนแก่น          
ำี่  ขก  ๐๐๒๓.๒/ว 25214  ลงวันำี่  29  กันยำยน  ๒๕63 
 

  ฉะนั น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในขจอ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑  แห่งประกำศคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนดขเกี่ยวกั บกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันำี่  ๑๑ พฤศจิกำยน  ๒๕๔๕  และแกจดขเพ่ิมเติม  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  จึงก ำหนดส่วนรำชกำร  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและอ ำนำจหนจำำี่  
ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรเพ่ือรองรับอ ำนำจหนจำำี่ตำมำี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดจวยองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  กฎหมำยว่ำดจวยกำรก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหจแก่องค์กรปกครอง    ส่วนำจองถิ่น  
และกฎหมำยอื่นำ่ีก ำหนดอ ำนำจหนจำำี่ใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ดังต่อดปนี       
 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหำรงำนำจองถิ่น  ระดับกลำง)  เลขำี่ต ำแหน่ง  ๐๕-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผูจบังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจจำง  และพนักงำนจจำงขององค์กำรบริหำร            
ส่วนต ำบล  มีหนจำำี่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องำี่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งกำรเกี่ยวกับนโยบำยของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรื่องำี่กฎหมำยหรือระเบียบขจอบังคับระบุใหจเป็นอ ำนำจหนจำำี่ของปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  เรื่องซึ่งตกลงกันดม่ดดจ  ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใตจบังคับบัญชำ เรื่องในหนจำำี่ส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรื่องำี่หัวหนจำส่วนรำชกำรเห็นเป็นปัญหำและเสนอมำเพ่ือรับค ำวินิจฉัยหรือในกรณี
พิเศษอ่ืนใด  เรื่องำี่ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งกำรโดยเฉพำะ  เรื่องำี่หัวหนจำส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 
เห็นสมควรเสนอเพ่ือำรำบ 
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รอ งป ลั ด อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วน ต าบ ล  (นั ก บริหำรงำนำจองถิ่นระดับตจน)  เลขำี่ต ำแหน่ง  ๐๕-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๒  เป็นผูจบังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจจำง  และพนักงำนจจำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รอ งจำกป ลั ด องค์ ก ำรบ ริห ำรส่ วน ต ำบ ล มี ห นจ ำำี่ ค ว ำม รับ ผิ ด ช อบ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งำี่ มี กฎ ห มำย                                                           
ระเบียบ  ขจอบังคับ  ระบุใหจเป็นอ ำนำจหนจำำี่ของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หำกกฎหมำย  ระเบียบ 
ขจอบังคับนั นมิดดจก ำหนดในเรื่องกำรมอบอ ำนำจดวจเป็นอย่ำงอ่ืน  และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดดจมอบ
อ ำนำจโดยำ ำเป็นหนังสือใหจรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบัติรำชกำรแำน 
  ๑.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มีหัวหนจำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                    
(นักบริหำรงำนำั่วดป  ระดับตจน )  เลขำี่ต ำแหน่ง  ๐๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  เป็นผูจบังคับบัญชำพนักงำน       
ส่วนต ำบล  ลูกจจำง  และพนักงำนจจำงโดยมีหนจำำี่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรำั่วดปขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  และรำชกำรำี่มิดดจก ำหนดใหจเป็นหนจำำี่ของกองหรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โดยเฉพำะ  รวมำั งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใหจเป็นดป
ตำมนโยบำย  แนวำำง  และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบดจวยงำนภำยใน  
ดังนี  
  ๑.๑  งานบริหารทั่วไป  มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
  (๑)  กำรด ำเนินงำนสำรบรรณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  (๒)  กำรดูแลรักษำจัดเตรียม  และใหจบริกำรเรื่องสถำนำี่หจองประชุมวัสดุอุปกรณ์กำรติดต่อและ
อ ำนวยควำมสะดวกในดจำนต่ำง ๆ  งำนพิธีกำรต่ำง ๆ  และงำนตจอนรับ 
  (๓)  กำรประชุมคณะผูจบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและพนักงำนส่วนต ำบล 
  (๔)  กำรสำธำรณกุศลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และหน่วยงำนต่ำง ๆ  ำี่ขอควำมร่วมมือ  
  (๕)  กำรตรวจสอบ  แสดงรำยกำรเกี่ยวกับเอกสำรส ำคัญของำำงรำชกำร 
  (๖)  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั ง 
  (๗)  กำรจัดำ ำค ำสั่ง  และประกำศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  (๘)  กำรด ำเนินงำนธุรกำรกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  (๙)  กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจจำง 
  (๑๐)  กำรบรรจุแต่งตั ง  โอน  ยจำย  และเลื่อนระดับ 
  (๑๑)  กำรสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และกำรคัดเลือก 
  (๑๒)  กำรจัดำ ำำะเบียนประวัติ  และบัตรประจ ำตัวพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจจำง 
  (๑๓)  กำรปรับปรุงประสิำธิภำพในกำรบริหำรงำนบุคคล 
  (๑๔)  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจจำง 
  (๑๕)  กำรขออนุมัติปรับปรุงต ำแหน่งและอัตรำก ำลัง 
  (๑๖)  กำรพัฒนำบุคลำกร 
  (๑๗)  กำรพิจำรณำเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงำนและลูกจจำง  กำรใหจบ ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ  

   
 

(๑๘)  กำรำ ำประกันสังคมลูกจจำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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  (๑ ๙ )  ก ำรลำป ระ เภำ ต่ ำง ๆ   ของ พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจจำง 
  (๒๐)  เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจองและตำมำ่ีดดจรับมอบหมำย 
  ๑.๒  งานนโยบายและแผน  มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
  (๑)  กำรวิเครำะห์ขจอมูลเพื่อประกอบในกำรก ำหนดนโยบำย   
  (๒)  กำรประสำนแผน  ประมวลแผน  จัดำ ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  (๓) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
  (๔) กำรวิเครำะห์ขจอมูลเกี่ยวกับสถำนะกำรเงินกำรคลัง 
  (๕) กำรประสำนขจอมูล ประมวลขจอมูล รวบรวม จัดำ ำขจอบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี
  (๖) เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจองหรือตำมำี่ดดจรับมอบหมำย 
 

๑.๓  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
  (๑)  กำรส ำรวจขจอมูลเบื องตจนในเขตพัฒนำชุมชนเพ่ือจัดำ ำแผนงำน 
  (๒)  กำรด ำเนินกำรและสนับสนุนใหจมีกำรร่วมกลุ่มของประชำชนประเภำต่ำงๆ 
  (๓)  กำรแสวงหำผูจน ำำจองถิ่น  เป็นผูจน ำและเป็นำี่ปรึกษำกลุ่มในกำรพัฒนำชุมชน 

(๔)  กำรดูแลส่งเสริมประชำชนใหจมีควำมสนใจ  ควำมเขจำใจและควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนใน
ำจองถิ่นของตน 
  (๕)  กำรร่วมำ ำงำนพัฒนำกับประชำชนในำจองถิ่นอย่ำงใกลจชิด 

(๖)  กำรใหจค ำแนะน ำและฝึกอบรมประชำชนในำจองถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน  เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรำยดดจต่อครอบครัวในดจำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมในครัวเรือน 
(๗)  กำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ  ำี่เก่ียวขจองเพ่ือช่วยเหลือประชำชนในำจองถิ่น
ำุรกันดำร 
  (๘)  กำรติดตำมผลงำนและจัดำ ำรำยงำนต่ำงๆ  เป็นตจน  และปฏิบัติหนจำำี่อ่ืนำี่เกี่ยวขจอง 
  (๙)  กำรด ำเนินงำนนโยบำยต่ำง  ๆดจำนกำรพัฒนำชุมชนของผูจบริหำรและของรัฐบำล 
  (๑๐)  กำรแกจดขปัญหำสังคมและควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร 
  (๑๑)  กำรส่งเสริมอำชีพ 
  (๑๒)  กำรแจกจ่ำยเบี ยยังชีพ 
  (๑๓)  กำรสงเครำะห์  เด็ก  สตรี  คนชรำผูจป่วยโรคเอดส์  ผูจพิกำร  และบุคคลดรจำ่ีพ่ึง 
  (๑๔)  เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจอง  หรือตำมำ่ีดดจรับมอบหมำย 
  ๑.๔  งานกฎหมายและคดี  มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
  (๑)  กำรร่ำงกฎหมำย  กฎ  ระเบียบขจอบังคับ  กำรตรำขจอบัญญัติำี่มิใช่ขจอบัญญัติว่ำดจวยงบประมำณ
รำยจ่ำย 

 
 (๒)  กำรด ำเนินคดีร่วมกับพนักงำนอัยกำร  ตอบขจอหำรือของบุคคลและส่วนรำชกำร  เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
หนจำำี่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๓)  กำรสอบสวนตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับวินัยพนักงำนขององค์กำรบริหำร      ส่วนต ำบล 
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(๔)  กำรจัดำ ำนิติกรรมสัญญำขององค์กำรบริหำร ส่วนต ำบล 
(๕)  กำรรจองำุกข์หรืออุำธรณ์  ศึกษำ  วิเครำะห์เสนอแนะ  เกี่ยวกับกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ  
ตลอดจนแนวำำงพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ำี่เกี่ยวกับงำนกฎหมำย 
(๖)  กำรฝึกอบรมและใหจค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจจำหนจำำี่ระดับรองลงมำ  ตอบปัญหำและชี แจง
เรื่องต่ำง ๆ  เกี่ยวกับงำนในหนจำำี่   
(๗)  กำรเขจำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมำ่ีดดจรับแต่งตั ง  เขจำร่วมประชุมในกำรก ำหนดนโยบำยและ
แผนงำนของส่วนรำชกำรำี่สังกัด  
  (๘)  เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจองหรือตำมำี่ดดจรับมอบหมำย 
  ๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัน  มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
  (๑)  กำรควบคุมและบังคับตำม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
  (๒)  กำรตรวจอำคำรสถำนำี่ำ่ีอำจจะเกิดอัคคีภัยดดจง่ำย 
  (๓)  กำรควบคุมและตรวจสถำนำี่ของนำยตรวจอัคคีภัย   
 

(๔)  กำรควบคุมก ำจัดหรือำ ำลำยสิ่งำี่อำจเกิดอัคคีภัยในสถำนำี่ 
  (๕)  กำรำ ำแผนกำรตรวจระบบควำมปลอดภัยในสถำนำี่ 
  (๖)  กำรส่งเสริมกำรจัดใหจมีระบบควำมปลอดภัยในสถำนำี่ 
  (๗)  กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ระบบควำมปลอดภัย 
  (๘)  กำรตรวจสอบและรับรองระบบควำมปลอดภัยในสถำนำี่ 
  (๙)  กำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนำี่รำชกำร 
  (๑๐)  กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  (๑๑)  กำรตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในกำรจัดเตรียมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรป้องกันบรรเำำและ
ระงับสำธำรณภัยต่ำง ๆ 
  (๑๒)  กำรจัดำ ำแผนป้องกันและบรรเำำสำธำรณภัย 
  (๑๓)  กำรฝึกซจอมและด ำเนินกำรตำมแผน 
  (๑๔)  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับวิำยุสื่อสำร 
  (๑๕)  กำรวิเครำะห์และพิจำรณำ  ำ ำควำมเห็น  สรุป  รำยงำน  เสนอแนะรวมำั งด ำเนินกำรดจำน
กฎหมำย  และระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชำติและสำธำรณภัยอื่น  เช่น  อุำกภัย วำต
ภัย 
  (๑๖)  เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจอง  หรือตำมำ่ีดดจรับมอบหมำย 

 
 ๑.๖  งานบริหารการศึกษา  มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
  (๑)  งำนส ำรวจควำมตจองกำรและปัญหำำำงกำรศึกษำ 
  (๒)  งำนจัดเก็บและวิเครำะห์ขจอมูลสถิติำำงกำรศึกษำ 
  (๓)  งำนประสำนงำนกำรด ำเนินกำรดจำนวิชำกำรกับหน่วยงำนอื่นำี่เก่ียวขจอง 
  (๔)  งำนส ำรวจรวบรวมขจอมูลต่ำง  ๆเกี่ยวกับเด็กเยำวชนและกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน 
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  (๕ )  ด ำ เนิ น งำนกีฬำนั ก เรียน   กีฬ ำ เยำวชนำุกระดับ กีฬำประชำชน  กีฬำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสัมพันธ์และประสำนงำนดจำนต่ำง ๆ  ำี่เก่ียวขจองกับงำนกีฬำประจ ำปีำุกประเภำ 
  (๖)  ศึกษำ  คจนควจำ  รวบรวม  องค์ควำมรูจำำงดจำนศิลปะ  และวัฒนธรรม 
  (๗)  กำรพัฒนำแหล่งมรดกำำงดจำนศิลปะและวัฒนธรรม 
  (๘)  กำรฟ้ืนฟู  รักษำและพัฒนำภูมิปัญญำำจองถิ่น 
  (๙)  กำรส่งเสริมภูมิปัญญำำจองถิ่นำำงดจำนศิลปะและวัฒนธรรม 
  (๑๐)  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนำจองถิ่น ในกำรด ำเนินงำนดจ ำน
วัฒนธรรม 
  (๑๑)  กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนดจำนวัฒนธรรม 
  (๑๒)  กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
  (๑๓)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรูจ  และส่งเสริมกำรเรียนรูจของผุจเรียนดจวยวิธีกำรำี่
หลำกหลำย  โดยเนจนผูจเรียนเป็นส ำคัญ 
  (14)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผูจ เรียนใหจมีคุณลักษณะำี่ พึงประสงค์  และ
คุณลักษณะตำมวัย 
  (15)  ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 
  (16)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผูจเรียน       

(17)  ปฏิบัติงำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
  (18)  ำ ำนุบ ำรุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรูจ  และภูมิปัญญำำจองถิ่น 

(19)  เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจองหรือตำมำี่ดดจรับมอบหมำย 
๑.๗  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  (๑)  กำรจัดำ ำแผนงำนดจำนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยประชำชนในต ำบลประจ ำปี  
  (๒)  กำรส่งเสริมสุขภำพเด็กอนำมัยนักเรียนของโรงเรียนำี่อยู่ในเขตต ำบล  เช่น  กำรใหจควำมรูจ
เกี่ยวกับกำรรักษำฟัน  กำรใหจควำมรูจเกี่ยวกับโรคตำแดงระบำด 
  (๓)  กำรส่งเสริมสุขภำพผูจสูงอำยุในเขตต ำบล  เช่น  กำรจัดตั งชมรมผูจสูงอำยุ  เพ่ือใหจผูจสูงอำยุดดจมีกำร
ำ ำกิจกรรมร่วมกัน 
  (๔)  กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนในเขตต ำบล  เช่น  กำรจัดฝึกอบรมใหจควำมรูจ  
ค ำแนะน ำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรมีสุขภำพำี่ดี 

 
  (๕)  กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของแม่และเด็ก  กำรวำงแผนครอบครัว  กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร  
เช่น  กำรส่งเสริมใหจเลี ยงลูกดจวยนมแม่ 
  (๖)  กำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนเพ่ือใหจมีกำรออกก ำลังกำย  เช่น  กำรจัดตั งชมรมแอโรบิค  เพ่ือใหจ
แกนน ำแต่ละหมู่บจำน  น ำดปขยำยผลใหจประชำชนแต่ละหมู่บจำนดดจมีกำรออกก ำลังกำยเพ่ือใหจมีสุขภำพและใจำี่
ดี 
  (๗)  ปฏิบัติงำน  วิเครำะห์ขจอมูล  สถิติ  เพ่ือประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร
เฉพำะเรื่อง  หรืองำนส่งเสริมสุขภำพตำมแผนพัฒนำสำธำรณสุข 
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  (๘ )  กำรจัดหำและจัดสรรเวชภัณ ฑ์  เค รื่ อ ง มื อ   อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ำ ย์   ำี่ ใ ชจ ส ำ ห รั บ                       
กำรด ำเนินกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรรักษำพยำบำลเบื องตจนำี่จ ำเป็น 
  (๙)   กำรปฏิบัติงำนรักษำพยำบำล  งำนกูจชีพ  เช่น  กำรปฐมพยำบำลผูจป่วยฉุกเฉินเบื องตจนก่อนน ำส่ง
โรงพยำบำลเป็นตจน 
  (๑๐)  กำรปฏิบัติงำนสุขำภิบำล  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนดจำนสำธำรณสุข  งำนควบคุมโรค  เช่น  
โรคตำแดงระบำด  กำรบ ำบัดรักษำโรคติดต่อมำลำเรีย  โรคดขจเลือดออก  กำรสุขำภิบำลโรงเรียน  กำรจัดหำน  ำ
สะอำด  กำรคจนหำผูจป่วย  กำรเสริมสรจำงภูมิคุจมกันโรค  เป็นตจน 
  (๑๑)  งำนกองำุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติต ำบลหัวหนอง  (สปสช.) 
  (๑๒)  กำรฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูวิชำกำรแก่เจจำหนจำำี่และอำสำสมัครำี่ปฏิบัติงำนดจำนสำธำรณสุข  
ปฏิบัติงำนอื่นำ่ีเกี่ยวขจองหรือตำมำี่ดดจรับมอบหมำย 
  ๒.  กองคลัง  มีผูจอ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลังระดับตจน)  เลขำี่ต ำแหน่ง  ๐๕-๓-๐๔-
๒๑๐๒-๐๐๑  เป็นผูจบังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจจำง  และพนักงำนจจำง  โดยมีหนจำำี่ควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนกำรจ่ำย  กำรรับ  กำรน ำส่งเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และเอกสำรำำงกำรเงิน  กำรตรวจสอบ
ใบส ำคัญ  ฎีกำ  งำนเกี่ยวกับเงินเดือนค่ำจจำง  ค่ำตอบแำน  เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ  เงินอ่ืน ๆ  

 
งำนเกี่ยวกับกำรจัดำ ำงบประมำณ  ฐำนะำำงกำรเงิน  กำรจัดสรรเงินต่ำง ๆ กำรจัดำ ำบัญชีำุกประเภำ 
ำะเบียนคุมเงินรำยดดจและรำยจ่ำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและงำนอ่ืน ๆ ำี่เกี่ยวขจองและำี่ดดจรับมอบหมำย 
ประกอบดจวยงำน  ดังต่อดปนี  
  ๒.๑  งานการเงิน   มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
  (๑)  กำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยำุกประเภำ 
  (๒)  กำรจัดำ ำเช็คและจัดเก็บเอกสำรกำรจ่ำยเงิน 
  (๓)  กำรจ่ำยเงินและตรวจสอบหลักฐำนใบส ำคัญคู่จ่ำย 
  (๔)  กำรจัดำ ำบัญชีและำะเบียนำี่ เกี่ยวขจองำุกประเภำ 
  (๕)  กำรจัดำ ำรำยงำนประจ ำวัน  ประจ ำเดือน  ประจ ำปี  และรำยงำนอ่ืน ๆ  
  (๖)  เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจองหรือำี่ดดจรับมอบหมำย 

   
๒.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหนจำำีเ่กี่ยวกับ 
  (๑)  กำรศึกษำวิเครำะห์  และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีอำกร  ค่ำธรรมเนียม และจัดหำ
รำยดดจอ่ืน ๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
(๒)  กำรวำงแผนกำรจัดเก็บรำยดดจ  และกำรแกจดขปัญหำอุปสรรคในกำรจัดเก็บรำยดดจ 
  (๓)  กำรวำงแผนและโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำรำยดดจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  (๔)   กำรพิจำรณำปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมิน  และก ำหนดค่ำรำยปีของภำษีโรงเรือนและำี่ดิน  
ภำษีบ ำรุงำจองำี่และรำยดดจอ่ืน 
  (๕)  กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีอำกร 
  (๖)  กำรจัดำ ำหนังสือแจจงใหจผูจำี่อยู่ในเกณฑ์เสียภำษีำรำบล่วงหนจำ 
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  (๗)  กำรตรวจสอบและจัดำ ำบัญชีรำยชื่อ ของผูจดม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรำรัพย์สิน  หรือ  ค ำรจองภำยใน
ก ำหนด  และรำยชื่อผูจดม่ช ำระภำษี  ค่ำธรรมเนียมและรำยดดจอ่ืน ๆ ภำยในก ำหนดของแต่ละปี 
  (๘)  กำรจัดำ ำหนังสือแจจงเตือนแก่ผูจเสียภำษี  กรณีดม่มำยื่นแบบแสดงรำยกำรำรัพย์สินภำยใน
ก ำหนด 
  (๙)  กำรจัดำ ำหนังสือแจจงเตือนแก่ผูจเสียภำษีกรณีดม่มำช ำระภำษี  ค่ำธรรมเนียมและรำยดดจอ่ืนภำยใน
ก ำหนด 
  (๑๐)  กำรประสำนงำนกับงำนนิติกำรเพ่ือด ำเนินคดีแก่ผูจดม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยภำษีำจองถิ่น  (ดม่ยื่น
แบบฯ และดม่ช ำระภำษี)  โดยเสนอใหจผูจบังคับบัญชำสั่งกำร 
  (๑๑)  กำรด ำเนินกำรยึดอำยัด  และขำยำอดตลำดำรัพย์สิน 
  (๑๒)  กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนำี่เกี่ยวขจอง  เพ่ือกำรเร่งรัดรำยดดจ 
  (๑๓)  เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจองหรือตำมำี่ดดจรับมอบหมำย 
  ๒.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
  (๑)  กำรซื อและกำรจจำง 
  (๒)  กำรซ่อมและบ ำรุงรักษำ 
  (๓) กำรจัดำ ำำะเบียนพัสดุ 
  (๔)  กำรตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุและเก็บรักษำพัสดุ 
  (๕)  กำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์  
  (๖)  กำรจัดำ ำบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
  (๗)  กำรจัดำ ำประกำศประกวดรำคำ 
  (๘)  กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
  (๙)  กำรหำขจอเำ็จจริงกรณีพัสดุช ำรุดเสื่อมสภำพ 
  (๑๐)  กำรจ ำหน่ำยพัสดุ/กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชี 
  (๑๑)  เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจองหรือำี่ดดจรับมอบหมำย                                                             
  ๓.  กองช่าง  มีผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำงระดับตจน)  เลขำี่ต ำแหน่ง          ๐๕-๓-๐๕-
๒๑๐๓-๐๐๑  เป็นผูจบังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจจำง  และพนักงำนจจำง  มีหนจำำี่ควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรส ำรวจ  ออกแบบ  กำรจัดำ ำ ขจอมูลำำงดจำนวิศวกรรม  กำรจัดเก็บและำดสอบคุณภำพวัสดุ  งำน
ออกแบบและเขียนแบบ  กำรตรวจสอบ  กำรก่อสรจำง  งำนกำรควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย  งำน
แผนกำรปฏิบัติ  งำนกำรก่อสรจำงและซ่อมบ ำรุง  กำรควบคุมกำรก่อสรจำงและซ่อมบ ำรุงงำนแผนงำนดจำน
วิศวกรรมเครื่องจักรกลกำรรวบรวมประวัติติดตำม ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล  กำรควบคุม          
กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ  งำนเกี่ยวกับแผนงำน  ควบคุม  เก็บรักษำ  กำรเบิกจ่ำยวัสดุ
อุปกรณ์  อะดหล่  น  ำมันเชื อเพลิง  และงำนอ่ืน ๆ  ำี่เกี่ยวขจองและำี่ดดจรับมอบหมำย  ประกอบดจวยงำนภำยใน  
ดังนี  
๓.๑  งานก่อสร้าง   มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
  (๑)  กำรก่อสรจำงถนน  สะพำน  ำำงเำจำ  และสิ่งติดตั งอ่ืน  ๆ  
  (๒)   กำรวำงโครงกำรและควบคุมกำรก่อสรจำง 
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  (๓)  กำรซ่อมบ ำรุงถนน สะพำน ำำงเำจำ 
  (๔)  กำรควบคุมพัสดุ  งำนดจำนโยธำ 
  (๕)  กำรประมำณรำคำเก่ียวกับกำรบ ำรุงรักษำำำงและสะพำน 
  (๖)  เรื่ออ่ืนำี่เกี่ยวขจองหรือตำมำี่ดดจรับมอบหมำย 
  ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง   มีหนจำำี่เก่ียวกับ 
(๑)  กำรออกแบบค ำนวณดจำนวิศวกรรม 
  (๒)  กำรวำงโครงกำรและกำรก่อสรจำงำำงดจำนวิศวกรรม 
  (๓)  กำรใหจค ำปรึกษำแนะน ำและบริกำรเกี่ยวกับงำนำำงดจำนวิศวกรรม 
  (๔)  กำรออกแบบรำยกำรละเอียดำำงดจำนวิศวกรรม 
  (๕)  กำรส ำรวจหำขจอมูลรำยละเอียดเพื่อค ำนวณ  ออกแบบก ำหนดรำยละเอียดำำงดจำนวิศวกรรม 
  (๖)  กำรศึกษำวิเครำะห์ำำงดจำนวิศวกรรม 
  (๗)  กำรประมำณรำคำค่ำก่อสรจำงำำงดจำนวิศวกรรม 
  (๘)  กำรควบคุมกำรก่อสรจำงในสำขำวิศวกรรม 
  (๙)  กำรบริหำรแบบแปลนก่อสรจำงอำคำรใหจแก่ประชำชน 
  (๑๐)  เรื่องอ่ืนำี่เกี่ยวขจองหรือตำมำี่ดดจรับมอบหมำย 
 

   ประกำศ   ณ   วันำี่  5  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 
 

(นำยสมำรรศน์  หมื่นแกจว) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
********************* 

 

  ดจวยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  ดดจรำยงำนขอควำมเห็นชอบก ำหนดต ำแหน่งพนักงำน      
ส่วนต ำบลและพนักงำนจจำงต่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 
 

บัดนี   คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  ในกำรประชุม
ครั งำี่  9/๒๕๖3  เมื่อวันำี่  24  กันยำยน   ๒๕๖3  เห็นชอบใหจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง ก ำหนด
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจจำงประจ ำ  และพนักงำนจจำง  ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี        
ประจ ำปี งบประมำณ   ๒๕64 -๒๕๖6  ซึ่ งแจจงใหจองค์กำรบริหำส่วนต ำบลำรำบแลจว ตำมหนังสือ           
จังหวัดขอนแก่น  ำี่  ขก  ๐๐๒๓.๒/ว 25214  ลงวันำี่  29  กันยำยน  ๒๕๖3   
 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๕  วรรคำจำย ประกอบกับมำตรำ ๑๕  แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนำจองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ขจอ  14  ขจอ  18  และขจอ  ๒3  แห่งประกำศหลักเกณฑ์
และเงื่อนดขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันำี่   ๑๑  พฤศจิกำยน          
พ.ศ. ๒๕๔๕  และแกจดขเพ่ิมเติม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง  จึงประกำศก ำหนดต ำแหน่งพนักงำน   
ส่วนต ำบล  ลูกจจำงประจ ำ  และพนักงำนจจำง  ดังต่อดปนี  

 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
๑ ปลัด อบต. (นักบริหำรงำนำจองถิ่น) ๐๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ กลำง ๑  
๒ รองปลัด อบต. (นักบริหำรงำนำจองถิ่น) ๐๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ ตจน ๑  
 ส านักปลัด  อบต.     

๓ หน.ส ำนักปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนำั่วดป) 

๐๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ตจน ๑  

 งานบริหารทั่วไป     
4 นักำรัพยำกรบุคคล ๐๕-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  
5 นักวิชำกำรเกษตร ๐๕-๓-๐๑-๓๔๐๑-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  
๖ เจจำพนักงำนธุรกำร ๐๕-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

๗ ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร 01-ภ-001 คุณวุฒิ ๑  
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ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 พนักงานจ้างท่ัวไป     

8  คนงำน 01-ำ-001 ำั่วดป ๑  
 งานนโยบายและแผน     

9 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ๐๕-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     

๑0 นักพัฒนำชุมชน ๐๕-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

๑1 ผูจช่วยนักพัฒนำชุมชน 01-ภ-002 คุณวุฒิ ๑  
 งานกฎหมายและคดี     
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

12 
เจจำพนักงำนป้องกันและบรรเำำสำ
ธำรณภัย 

๐๕-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  

 งานบริหารการศึกษา     
13 นักวิชำกำรศึกษำ 05-3-01-3803-001 ปก./ชก. ๑  
14 ครูผูจดูแลเด็ก 05-3-01-2227-826 ครูผูจช่วย 1  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
15 ผูจช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  01-ภ-003 คุณวุฒิ ๑  

 พนักงานจ้างท่ัวไป     
16 ผูจดูแลเด็ก 01-อ-001 ำั่วดป ๑  
๑7 ผูจดูแลเด็ก 01-อ-002 ำั่วดป ๑  

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข     
๑8 นักวิชำกำรสำธำรณสุข ๐๕-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  

 กองคลัง     

๑9 
ผูจอ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง) 

๐๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ตจน ๑  

 งานการเงิน     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

20 ผูจช่วยเจจำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 04-ภ-004 คุณวุฒิ ๑  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     

21 เจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ ๐๕-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ ปง./ชง. ๑  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

๒2 ผูจช่วยเจจำพนักงำนจัดเก็บรำยดดจ 04-ภ-005 คุณวุฒิ ๑  
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-๓- 
 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

๒3  ผูจช่วยเจจำพนักงำนพัสดุ 04-ภ-006 คุณวุฒิ ๑  

 กองช่าง     
๒4 ผูจอ ำนวยกำรกองช่ำง(นักบริหำรงำนช่ำง) ๐๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ตจน ๑  

 งานก่อสร้าง     
๒5 นำยช่ำงโยธำ ๐๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ อำวุโส ๑  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
26  ผูจช่วยเจจำพนักงำนธุรกำร 05-ภ-007 คุณวุฒ ิ ๑  

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
๒7 วิศวกรโยธำ ๐๕-๓-๐๕-๓๗๐๑-๐๐๑ ปก./ชก. ๑  

 

   จึงประกำศใหจำรำบโดยำั่วกัน 
 

    ประกำศ   ณ  5  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 
 

 
(นำยสมำรรศน์  หมื่นแกจว) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
 

 
              


