๑

แผนอัตรากําลัง ๓ ปี
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
***********************

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก ได้มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓
ปี ในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้ใกล้ครบรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากําลัง ๓ ปี ดังกล่าวแล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกจึงได้จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) ขึ้น
เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้อัตรากําลังคน และพัฒนากําลังคนต่อไป ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่ง และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕
กําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)กําหนด
๑.๒.คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้
ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ น
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
อัตรากําลัง วิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
๑.๓. จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก จึงได้จัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ขึ้น

๒

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม
ไม่ซ้ําซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก มีการกําหนดตําแหน่ง การจัดอัตรากําลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่ง
และการใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลให้เหมาะสม
๒.๔
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกให้เหมาะสม
๒.๕ เพื่อองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก มีการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้องค์กรปกครองการบริหารส่วนตําบลกุดจิก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกได้กําหนดขอบเขต
และแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาของตําบลกุดจิก
๓.๒ กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของตําบลกุดจิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จํานวนตําแหน่งและระดับตําแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ
๓.๔ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่าย
๓.๕ ให้พนักงานส่วนตําบลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก มีสภาพปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน
สามารถแบ่งออกได้เป็นด้านต่างๆ เพื่อความสะดวกในการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนี้

๓
สภาพปัญหา
๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ํา
จํานวน - ครัวเรือน
๑.๒ ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
จํานวน - ครัวเรือน
๑.๓ ปัญหาขาดทุนรอนในการประกอบอาชีพ
๑.๔ ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม,ขาดความรู้,ขาดทักษะ
๒. ปัญหาด้านสังคม
๒.๑ ปัญหาด้านสิ่งเสพติด มีผู้ติดสุราและบุหรี่
จํานวน - ราย
๒.๒ ปัญหาการไม่มีงานทําในวัยแรงงาน (๑๓ – ๖๐ ปี) จํานวน - ราย
๒.๓ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จํานวน - ครัวเรือน
๓. ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๓.๑ ปัญหาน้าํ ท่วมขังในฤดูฝนต้องการการระบายน้ําให้เป็นไปโดยสะอาด
๓.๒ ปัญหาถนนที่ไว้สัญจรยังไม่ครบถ้วน มาตรฐาน
๓.๓ ปัญหาแสงสว่างในเวลาค่ําคืน
๓.๔ การมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน
๓.๕ น้ําประปาขาดน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
๔. ปัญหาด้านแหล่งน้ํา
๔.๑ ปัญหาแหล่งน้ํา คูคลอง มีวัชพืชและตื้นเขิน
๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข
๕.๑ ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
๕.๒ ปัญหาด้านความร่วมมือในการแก้ไขโรคติดต่อ
๕.๓ ปัญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุรําคาญ
จํานวน - ครัวเรือน
๕.๔ ประชาชนขาดความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม จํานวน - ครัวเรือน
๖. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
๖.๑ ปัญหาขาดงบประมาณ ไม่มีแหล่งการค้า การพาณิชย์เพื่อจัดเก็บรายได้
๖.๒ ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชน
๖.๓ ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน
๖.๕ ปัญหาประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อบต.รวมถึงผู้ทําหน้าทีเ่ ป็นผู้แทน
ประชาชน(บางราย)ยังขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๗. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗.๑ ปัญหาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
จํานวน - ครัวเรือน
๗.๒ ปัญหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน มีเด็กก่อนวัยเรียน ๔๐ คน มีบุคลากร ๒ คน
ไม่มีสถานที่ตั้งศูนย์(ขอใช้สถานที่จากโรงเรียน) ขาดงบประมาณ
๗.๓ ปัญหาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๗.๔ ปัญหาการห่างหายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ ปัญหาขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ
๘.๒ ไม่มีที่ทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอย
๘.๓ ปัญหาได้รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น
จํานวน - ครัวเรือน

๔
๙. ปัญหาด้านอื่น ๆ
๙.๑ การประสานแผนงานหรือการทํางานกับหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นอื่น
ข้างเคียง
ความต้องการของประชาชน
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มหรือชุมชนให้มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่นการส่ง
เสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้าน, ส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านทักษะในอาชีพนั้นฯเพื่อ เพิ่มมูลค่าผลงาน
๑.๒ สนับสนุนกลุ่มกองทุนกู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพ(หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ สนับสนุนกลุ่ม/ผู้ประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพ
๒. ด้านสังคม
๒.๑ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชน ผู้นําชุมชน
๒.๒ รณรงค์ปลูกจิตสํานึกต่อต้านยาเสพติด
๒.๓ รณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนรักบ้าน รักพวกพ้อง ช่วยสอดส่องดูแล
บุคคลแปลกหน้าที่เข้าออกพื้นที่ โดยอาจร่วมกับตํารวจชุมชน หรือการจัดเวร
ยามภายในหมู่บ้าน
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงท่อ/ทางระบายน้ําเพิ่มเติม
๓.๒ ก่อสร้างถนนสัญจรให้มีมาตรฐาน
๓.๓ ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟสาธารณะให้ครบทุกหมูบ่ ้าน
๓.๔ ขยายเขตประปาและสร้างระบบกรองน้ําสะอาด
๔. ด้านแหล่งน้ํา
๔.๑ ทําการขุดลอกแหล่งน้ําที่ตื้นเขินพร้อมกําจัดวัชพืช
๕. ด้านสาธารณสุข
๕.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการใช้บัตรทอง
๕.๒ ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดต่อ,สุขภาพอนามัย
๕.๓ จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อและอื่นๆ
๕.๔ ออกข้อบังคับตําบลเพื่อป้องกันเหตุรบกวนหรือเหตุรําคาญ
๖. ด้านการเมือง การบริหาร
๖.๑ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
๖.๒ จัดให้มีการประชาคมส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมือง (ชูธงประชาธิปไตย)
๖.๓ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรมของ
อบต.และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบต.
๖.๔ ให้บริการประชาชนเพิ่มในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ (ทุกวันเสาร์)
๗. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗.๑ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยประจําตําบล
๗.๒ ให้การสนับสนุน/มองทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๗.๓ ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
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๘. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ รณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนในตําบลรู้จักการคัดแยกขยะและทําความ
สะอาดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข
๕. ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิกจะสมบูรณ์ได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกยังได้เน้นให้
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตําบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย
ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในการดําเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
๑). จุดแข็ง (S : Strength)
- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ห่างจากตัวอําเภอสูงเนินไม่มากและสามารถเดินทาง
โดยรถไฟหรือรถประจําทางก็ได้
- มีสถานศึกษา ๒ แห่ง ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพในระดับดีเด่น
สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
- มีองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
- มีศาสนสถาน ๒ แห่ง
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการในพื้นที่
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๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
- ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกําหนดเขตในการก่อสร้างอาคารชัดเจน
- เป็นสังคมกึง่ เมือง ไม่สามารถรวมกลุม่ กันเพื่อดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ
กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง การรวมกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ มีลักษณะเบาบาง
- การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นยังมีลักษณะเบาบาง
- ผู้นําชุมชนขาดการสร้างความสมัครสมานท์สามัคคี และมีลักษณะเบาบาง เกิดความแบ่งแยก
เฉพาะกลุ่ม
- ไม่มีสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกําลังกายอย่างเพียงพอ
๓) โอกาส (O : Opportunity)
- มีการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และมีการถ่ายโอนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีตามแผนการถ่ายโอนภารกิจ
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก สามารถรองรับการขยายตัวทางการเกษตรและเศรษฐกิจ
- อยู่ใกล้เขตอุตหกรรมนวนคร
- แนวนโยบายของรัฐบาลทีม่ ุ่งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔) ข้อจํากัด (T : Threat)
- ไม่มีพื้นที่สาธารณะที่จะดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการ
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ไม่มีพื้นที่สําหรับรองรับปัญหาด้านขยะมูลฝอยและงบประมาณในการกําจัด
ขยะมูลฝอยมีน้อย
- ไม่สามารถจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ได้มากกว่าเดิมเพราะพื้นที่จํากัด และรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละปี
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก ได้กําหนดภารกิจเป็น ๗ ด้าน ซึ่งกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) และพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ คือ
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ํา
(๒) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(๓) การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
(๔) การสาธารณูปการ
(๕) การจัดให้มีและการบํารุงทางน้ําและทางบก
(๖) การจัดให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๗) การจัดให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๘) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๙) การจัดให้มีและการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
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๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุม
โรคติดต่อ
(๓) การป้องกัน การบําบัดโรค และการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(๕) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(๖) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๗) การจัดให้มีสสุ านและฌาปนสถาน
(๘) การจัดให้มีการบํารุงสถานที่สําหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(๙) การบํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตําบล
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(๒) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๔) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม
(๓) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(๔) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(๕) การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ

๘
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ อบต. จะดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก มีภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ต้องดําเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๕. การพัฒนารายได้
๖. การส่งเสริมการเกษตร
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภารกิจรอง
๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีทอ้ งถิ่น
๓. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๔. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางเมืองและการบริหาร
๕. การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๙
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากําลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)กําหนดให้เป็น
อบต.ขนาดกลาง ตามประกาศกําหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล (ก.อบต.) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน
ได้แก่สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล, ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา และส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มี
กรอบอัตรากําลังจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ อัตรา ตามประกาศแผนอัตรากําลังสามปี ๒๕๕๒-๒๕๕๑ (เดิม) แต่เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมมีความจําเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่
มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการกําหนดโครงสร้างและกําหนด
กรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งหากเปรียบเทียบกับจํานวนอัตรากําลังในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลข้างเคียงที่มีงบประมาณและภารหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการกําหนดอัตรากําลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดจิกไม่มีความเหมาะสม ดังนี้
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

อปท.

อบต.โนนค่า
อบต.หนองตะไก้
อบต. เสมา
อบต. บุ่งขี้เหล็ก

กําหนดส่วน
ราชการ

งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
๒๕๕๗

พนักงานส่วนตําบล
(คน)

พนักงานจ้าง
(คน)

๕
๕
๔
๕

๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๒๖,๘๐๐,๐๐๐.๑๙,๐๐๐,๐๐๐.-

๑๓
๑๔
๑๓
๑๓

๙
๑๕
๒๘
๕

หมายเหตุ

ดังนั้น เพื่อให้การกําหนดกรอบอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก ให้เหมาะสม
จึงต้องมีความจําเป็ นต้องขอกําหนดตําแหน่ง ว่างเดิม เพื่ อรองรับปริ มาณงานที่เพิ่ม ขึ้นและความซ้ํ าซ้อนให้
เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป

๑๐
๘. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้างที่ต้องกําหนด ส่วนราชการที่มีอยู่ได้แก่ สํานักงานปลัด,กองคลัง, ส่วนโยธา ,
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และส่วนส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
๑.สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
-งานสารบรรณ
-งานธุรการ
-งานบริหารงานบุคคล
-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-งานสังคมสงเคราะห์
-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
-งานตรวจสอบภายใน
-งานกิจการสภา
-งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
๑.๒ งานนโยบายและแผน
-งานนโยบายและแผน
-งานวิชาการ
-งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
-งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ์
-งานระเบียบการคลัง
-งานข้อบัญญัติ อบต.
๑.๔ งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ คนชรา
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
-งานส่งเสริมสวัสดิการผู้ยากไร้

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
๑.สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
-งานสารบรรณ
-งานธุรการ
-งานบริหารงานบุคคล
-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
-งานสังคมสงเคราะห์
-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
-งานตรวจสอบภายใน
-งานกิจการสภา
-งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
๑.๒ งานนโยบายและแผน
-งานนโยบายและแผนพัฒนา
-งานวิชาการ
-งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
-งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ์
-งานระเบียบการคลัง
-งานข้อบัญญัติ อบต.
๑.๔ งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ คนชรา
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
-งานส่งเสริมสวัสดิการผู้ยากไร้

หมายเหตุ

๑๑
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
๑.สํานักงานปลัด อบต.
๑.๕ งานเทศกิจ
-งานเทศกิจ
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย
-งานสนับสนุนและบริการ
๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอํานวยการ
-งานป้องกัน
-งานช่วยเหลือฟื้นฟู้
-งานกู้ภัย
๑.๗ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
-งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
-งานดูแลรักษาโบราณสถาน
-งานบริการนักท่องเที่ยว
๑.๘ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-งานสุขาภิบาลทั่วไป
-งานสุขาภิบาลโรงงาน
-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
-งานอาชีวอนามัย
๑.๙ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
-งานอนามัยชุมชน
-งานสาธารณสุขมูลฐาน
-งานสุขศึกษา
-งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา
-งานป้องกันยาเสพติด
๑.๑๐ งานรักษาความสะอาด
-งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
-งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
-งานกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําเสีย
๑.๑๑ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริมและเผยแพร่
-งานควบคุมมลพิษ
-งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-งานติดตามตรวจสอบ

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
๑.สํานักงานปลัด อบต.
๑.๕ งานเทศกิจ
-งานเทศกิจ
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย
-งานสนับสนุนและบริการ
๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอํานวยการ
-งานป้องกัน
-งานช่วยเหลือฟื้นฟู
-งานกู้ภัย
๑.๗ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
-งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
-งานดูแลรักษาโบราณสถาน
-งานบริการนักท่องเที่ยว
๑.๘ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-งานสุขาภิบาลทั่วไป
-งานสุขาภิบาลโรงงาน
-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
-งานอาชีวอนามัย
๑.๙ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
-งานอนามัยชุมชน
-งานสาธารณสุขมูลฐาน
-งานสุขศึกษา
-งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา
-งานป้องกันยาเสพติด
๑.๑๐ งานรักษาความสะอาด
-งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
-งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
-งานกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําเสีย
๑.๑๑ งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริมและเผยแพร่
-งานควบคุมมลพิษ
-งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-งานติดตามตรวจสอบ

หมายเหตุ

๑๒
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
๑.สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑๒ งานควบคุมโรค
-งานเฝ้าระวัง
-งานระบาดวิทยา
-งานโรคติดต่อและสัตว์โรค
-งานโรคเอดส์
๑.๑๓ งานส่งเสริมด้านการเกษตร
-งานวิชาการและส่งเสริมการเกษตร
-งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
-งานแหล่งน้ําทางการเกษตร
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๑๔ งานพัฒนาด้านปศุสัตว์
-งานวิชาการ
-งานพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
-งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๑๕ งานอนุรักษาธรรมชาติและรักษาสิงแวดล้อม
-งานณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
-งานอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
๑.สํานักงานปลัด อบต.
๑.๑๒ งานควบคุมโรค
-งานเฝ้าระวัง
-งานระบาดวิทยา
-งานโรคติดต่อและสัตว์โรค
-งานโรคเอดส์
๑.๑๓ งานส่งเสริมด้านการเกษตร
-งานวิชาการและส่งเสริมการเกษตร
-งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
-งานแหล่งน้ําทางการเกษตร
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๑๔ งานพัฒนาด้านปศุสัตว์
-งานวิชาการ
-งานพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
-งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์
-งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๑๕ งานอนุรักษาธรรมชาติและรักษาสิง
แวดล้อม
-งานณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
-งานอนุรักษ์ธรรมชาติ

หมายเหตุ

๑๓
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
๒ . กองคลัง/ส่วนการคลัง
๒.๑ งานการเงิน
-งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
-งานจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
-งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
-งานงบการเงินและงบทดลอง
-งานแสดงฐานทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
-งานพัฒนารายได้
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
หมายเหตุ
๒ . กองคลัง/ส่วนการคลัง
๒.๑ งานการเงิน
-งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
-งานจัดทําฎีกาเบิกจ่าย
-งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
-งานงบการเงินและงบทดลอง
-งานแสดงฐานทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
-งานพัฒนารายได้
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ

๑๔
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
๓ . กองช่าง/ส่วนโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน
-งานก่อสร้างบูรณะสะพาน และโครงการพิเศษ
-งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
-งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานวิศวกรรม
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
-งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
-งานออกแบบ
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
-งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
-งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
-งานระบายน้ํา
-งานระบายน้ํา
๓.๔ งานผังเมือง
-งานสํารวจและแผนที่
-งานวางผังพัฒนาเมือง
-งานควบคุมทางผังเมือง

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
หมายเหตุ
๓ . กองช่าง/ส่วนโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน
-งานก่อสร้างบูรณะสะพาน และโครงการพิเศษ
-งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
-งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานวิศวกรรม
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
-งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
-งานออกแบบ
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
-งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
-งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
-งานระบายน้ํา
-งานระบายน้ํา
๓.๔ งานผังเมือง
-งานสํารวจและแผนที่
-งานวางผังพัฒนาเมือง
-งานควบคุมทางผังเมือง

๑๕
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน
๔ . ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารวิชาการ
-งานบริหารวิชาการ
-งานบริหารวิชาการ
-งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
-งานลูกเสือและยุวกาชาด
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทาง
การศึกษา
-งานกิจการศาสนา
-งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
-งานกิจการเด็กและเยาวชน
-งานกีฬาและนันทนการ
๔.๓ งานกิจการโรงเรียน
-งานจัดการศึกษา
-งานพลศึกษา
-งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
-งานบริการและบํารุงรักษาสถานศึกษา
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่
หมายเหตุ
๔ . ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ งานบริหารวิชาการ
-งานบริหารวิชาการ
-งานบริหารวิชาการ
-งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
-งานลูกเสือและยุวกาชาด
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทาง
การศึกษา
-งานกิจการศาสนา
-งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
-งานกิจการเด็กและเยาวชน
-งานกีฬาและนันทนการ
๔.๓ งานกิจการโรงเรียน
-งานจัดการศึกษา
-งานพลศึกษา
-งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
-งานบริการและบํารุงรักษาสถานศึกษา
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๖
๘.๒ การวิเคราะห์ การกําหนดตําแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต. ๘) เป็น
ผู้บริหารสูงสุด แบ่งส่วนราชการเป็น ๔ ส่วน และได้จัดทําโครงสร้างกําหนดส่วนราชการ และได้วิเคราะห์ภารกิจ
และปริมาณงานเพื่อประมาณการใช้อัตรากําลังข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ในอนาคตว่าใน
ระยะเวลา ๓ ปี ต่อไปข้างหน้า จะมีการใช้จํานวนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง จํานวนเท่าใด
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
กุดจิก และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึง
วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งและมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง ๓ ปี ดังนี้
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต. ๘)
๑
อัตรา
(๑) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย
- นักบริหารงานทั่วไป ๖
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕ / ๖ ว
- บุคลากร ๓-๕ / ๖ ว
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป๓-๕ / ๖ ว
- คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
(๒) กองคลัง ประกอบด้วย
- นักบริหารงานการคลัง ๗
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑-๓/๔
- นักวิชาการพัสดุ ๓-๕ / ๖ ว
- คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
(๓) ส่วนโยธา ประกอบด้วย
- นักบริหารงานช่าง ๖
- นายช่างโยธา ๒-๔ /๕
- นายช่างไฟฟ้า ๒-๔ /๕
(๔) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- นักบริหารการศึกษา ๖
- นักวิชาการศึกษา ๓-๕ / ๖ ว
- ผู้ดูแลเด็กเล็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

๑
๑
๑
๑
๒

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

๑
๑
๑
๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา

๑
๑
๒

อัตรา
อัตรา
อัตรา

๑๗
กรอบอัตรากําลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
ส่วนราชการ
นักบริหารงาน อบต. ๘

กรอบ
อัตรา
กําลังเดิม

กรอบอัตรากําลังใหม่

หมาย
เหตุ

เพิ่ม/ลด

๑

๒๕๕๘
๑

๒๕๕๙
๑

๒๕๖๐
๑

๒๕๕๘
-

๒๕๕๙
-

๒๕๖๐
-

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
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๑
๑
๑
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-
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-

๑
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๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

สํานักงานปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ๖
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน๓-๕/๖ว
บุคลากร ๓-๕/๖ว
นักพัฒนาชุมชน๓-๕/๖ว
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ๓-๕/๖ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป๓-๕/๖ว

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

ว่างเดิม

กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ๗
นักวิชาการพัสดุ ๓-๕/๖ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑-๓/๔

ว่างเดิม

ว่างเดิม

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
ส่วนโยธา
นักบริหารงานช่าง ๖
นายช่างโยธา ๒-๔/๕
นายช่างไฟฟ้า ๒-๔/๕

๑

๑

๑

๑

-

-

-

ว่างเดิม

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

ว่างเดิม

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักบริหารการศึกษา ๖
นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

ว่างเดิม
ว่างเดิม

๒
๒๒

๒
๒๒

๒
๒๒

๒
๒๒

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก

รวมทั้งสิน้

