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คํานํา 
 

  องคการบริหารสวนตําบลอีเซ   มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ขึ้น 
โดยมีโครงสรางการสวนราชการและระดับตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหเหมาะสมกับภากิจตามหนาที่
เพื่อไมใหซ้ําซอนกัน มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลังพนักงานตามโครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2552 และใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) 
ตรวจสอบการการกําหนดตําแหนงและการตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม ทั้งยังใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการวงแผนการใชอัตรา  การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลใหเหมาะสมตอไป 
 

   องคการบริหารสวนตําบลอีเซ จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลอีเซเปนไป
โดยถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เปนไปตามโครงสรางการแบงงานและระบบงาน การกําหนดตําแหนง 
การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล จึงเสนอแผนอัตรากําลัง
เสนอตอคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ อํานาจ
หนาที่ ประสิทธิภาพ ความคุมคาในการใชทรัพยากรบุคคล และประโยชนสูงสุดตอประชาชน ประกอบการพิจารณาให
ความเห็นชอบ เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงของ
พนักงานสวนตําบล การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลอีเซ ใหเหมาะสมตอไป 
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  แผนอัตรากําลัง 3 ป 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

  องคการบริหารสวนตาํบลอีเซ อําเภอโพธิ์ศรสีุวรรณ จังหวัดศรสีะเกษ 
 

1. หลักการและเหตุผล     
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลอีเซ ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป  (๒๕๕8 – 2560)  โดยคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) จังหวัดศรีสะเกษ  ไดมีมติใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2๕๕7  เมื่อวันที่  30 
กันยายน  ๒๕๕7  และเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3  ป  ครั้งที่ 1  ในคราวประชุมครั้งท่ี   9/2558 เมื่อวันที่  
28  กันยายน 2558  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลอีเซไดประกาศใช  ไปแลวนั้น   

 

  เนื่องดวย ก.ถ. และ ก.อบต. ไดประกาศระบบการจําแนกตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทง                                                      
จึงทําใหการกําหนดตําแหนงและระดบัตําแหนงในแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2560  
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีความจําเปนตองแกไขแผนอัตรากําลัง ๓ ป รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563   
ใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงที่กําหนดขึ้นใหม  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการตอไป 

2. วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลอีเซ มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไมซ้ําซอน 
 ๒.๒  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลอีเซ  มีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ. ๒๕52 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๒.๓  เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการ
ใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลถูกตองเหมาะสมหรือเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การ
พัฒนาบุคลากร 

๒.๔  เพื่อใหสามารถ วางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล  เพื่อให 
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตาม
อํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่
ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี

๒.๕  เพื่อใหสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 
  

โดยคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลอีเซ  ซึ่งมีนายกองคการบริหารสวนตําบล 
อีเซ  เปนประธาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ และมีขาราชการหรือพนักงานสวน
ตําบล 1 คน เปนเลขานุการ  จัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป  โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

 3.1   การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตาม
หนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันที่ดําเนินการอยู
นั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานที่ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผน
กรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทํา
ใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนให
รองรับสถานการณในอนาคต 

 

 3.2   กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของตําบลอีเซ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 3.3   การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็นคาใชจายบุคลากรเขา
มารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงาน
ตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน 
รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆโดยในสวนนี้จะคํานึงถึง  

  3.3.1   การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานในแตละ
ประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชัน้งานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  3.3.2   การจัดสรรประเภทของบคุลากรสวนทองถิ่น (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 3.4  การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดยสมมติฐานวา งานใดที่ตองมี
กระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวน
ทองถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไม
สามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาที่ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถิ่นนั้น จึงทําไดเพียงเปน
ขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)  มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริง
เหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมารงาน  
 



- 3 - 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวงงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานที่ปฏิบัติอยู
ในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอื่น ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
 3.5  การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธที่พึงประสงคของ
แตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตองใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พึง
ประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมุติฐานที่วา หากผลงานที่ผานมาเปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพื่อใหเกิดการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
 3.6  การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
หรือนําประเด็นตางๆอยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
  3.6.1  เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการแบงงานใน
พื้นที่นั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางที่มากเกินไปจะทําใหเกิด
ตําแหนงงานขึ้นตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจมี
ความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
  3.6.2  เรื่องเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆสวนราชการในปจจุบันมีขาราชการสูงอายุจํานวนมาก 
ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ทั้งนี้ ไมวา
จะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่เหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน 
  3.6.3  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายในสวนราชการและผูที่มี
สวนเกีย่วของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมองตางๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอื่นๆ กระบวนการนี้เปนกระบวนการนําขอมูลของ
อัตรากําลังในหนวยงานทีม่ีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาที่ใน
องคการบริหารสวนตําบล ก และงานการเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล ข ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบคลายกัน โดย
สมมติฐานที่วาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวน
และการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
 3.8  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคน โดยตองไดรับ
การพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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4. สภาพปญหาของพื้นที ่ และความตองการของประชาชน 
สภาพปญหา 

1.  ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  การคมนาคมเพื่อขนสงผลผลิตการเกษตรไมสะดวก 
1.2  ปญหาไฟฟาสาธารณะและไฟฟาชุมชนมีไมพอเพียง 
1.3  ปญหาน้ําอุปโภค  บริโภค  ไมเพียงพอ 
 

2.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
2.1  ประชาชนมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย 
2.2  ประชาชนขาดทักษะในการประกอบอาชีพ 
2.3  ประชาชนวางงาน 
2.4  ตนทุนการทําการเกษตรสูง 
 

3.  ปญหาดานสังคม 
 3.1  พฤติกรรมเสี่ยงของกลุมวัยรุน 
 3.2  การแตกแยกทางความคิดทําใหเกิดความไมเขาใจกันของคนในชุมชน    
 3.3  ขนบธรรมเนียมประเพณถีดถอยลง 
 3.4  ผูดอยโอกาสทางสังคม 
  

4.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
4.1  บริเวณพ้ืนที่ที่จํากัดของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
 4.2  ขาดอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีทันสมัยในการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 4.3  งบประมาณมีไมเพียงพอ 
 

5. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
5.1  การจัดการระบบขยะ 

 5.2  พฤติกรรมของประชาชนกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
5.3  การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.4  ขาดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           

 

6. ปญหาดานการสาธารณสุข 
6.1  การวางผังชุมชน การจัดบานเรือนที่อยูอาศัยไมเปนระเบียบไมถูกสุขลักษณะ 

 6.2  ราษฎรใหความใสใจสุขภาพตนเองนอย ขาดความรูดานสุขอนามัยท่ีด ี
6.3  การใหความสําคัญในดานการรักษามากกวาการปองกัน 
6.4  การไดรับบริการสุขภาพที่ไมเทาเทียมกัน 
         
7. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.1  บุคลากรทางดานการศึกษาไมเพียงพอ ขาดอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

 7.2  การขาดการสงเสริมรณรงคการอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาดั้งเดิม 
7.3  ปญหาที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานไมไดรับการใหความสนใจจากประชาชนเทาที่ควร 

         7.4  ปญหาการขาดการสนับสนุนภูมปิญญาทองถิ่น  
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ความตองการของประชาชน 

 

1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  กอสรางถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.2  สรางสะพาน คสล. ,  วางทอระบายน้ํา 
1.3  ระบบประปาหมูบาน / ประปาภูมิภาค 
1.4  ขอขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
1.5  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
1.6  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ทั้งตําบล        

 1.7  มีรถดับเพลิงและรถน้ําไวบริการประชาชน 
1.8  น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 

 

2.  ความตองการดานเศรษฐกิจ 
2.1  สงเสริมการประกอบอาชีพ 
2.2  สงเสริมการมีงานทํา 
2.3  การสรางระบบเศรษฐกิจในชุมชน        

 2.4  มีศูนยสินคาโอท็อปประจําหมูบาน 
3.  ความตองการดานสังคม 
3.1  มีสภาพชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย        

 3.2  ปญหาอาชญากรรมลดลง         
 3.3  เด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด        
 3.4  การใหการสงเคราะหผูยากไร         
 3.5  การไดรับสวัสดิการ          
 3.6  อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

4.  ความตองการดานการเมืองการบริหาร 
4.1  ตองการไดรับการบริการที่ดีจากสวนราชการ 
4.2  การไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงทีจากทางราชการ 

4.3  ขยายที่สําหรับกอสรางอาคารตางๆ 
4.4  มีรถดับเพลิงและรถน้ําไวบริการประชาชน 
4.5  บริการแพทยฉุกเฉิน 
5.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1  การปรับปรุงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มีอยูใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและสําหรับทองเที่ยว 
5.2  ใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบูรณาการทองเที่ยวกับหนวยงาน 
5.3  การอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมใหนาอยูและยั่งยืน 

 

6. ความตองการดานการสาธารณสุข 
6.1  กฎหมายควบคุมการวางผังชุมชน การจัดบานเรือนที่อยูอาศัยใหถูกสุขลักษณะ 

 6.2  ประชาสัมพันธใหราษฎรหันมาใสใจสุขภาพตนเองและเพ่ิมความรูดานสุขอนามัยที่ด ี
6.3  สงเสริมใหความสําคัญในการปองกันมากกวาการรักษา       
7. ความตองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.1  สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน อุปกรณที่ทันสมัยใหกับโรงเรียน 

 7.2  สงเสริมรณรงคการอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาดั้งเดิม 
7.3  สงเสริม และประชาสัมพันธใหรักการอานหนังสือทุกชนิด 

         7.4  สงเสริมงบประมาณสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน  
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5.   ภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 

          ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537   พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ   แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจ ไดเปน  7  ดาน และวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจ SWOT   ดังนี ้
  5.1  ดานโครงสรางพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี ้

  (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ( มาตรา 67 (1) ) 
(2)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค -บริโภค และการเกษตร ( มาตรา 68 (1) ) 
(3)  ใหมีและบํารุงรักษาการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น ( มาตรา 68 (2) ) 
(4)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา ( มาตรา  68 (3) ) 
(5)   การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  (  มาตรา 16 (4) ) 
(6)   การสาธารณูปการ  ( มาตรา 16 (5)  

 

5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(1)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6) ) 
(2)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ ( มาตรา  68 (4) ) 
(3)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส (มาตรา 16 (10) ) 

(4)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา16(2)) 
(5)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

 

5.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
(1)  การผังเมือง  ( มาตรา 68 (13) ) 
(2)  การรักษความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง( มาตรา 16(17) ) 
(3)  การควบคุมอาคาร ( มาตรา  16(28) ) 

 

5.4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่ เกี่ยวของ ดังนี้ 
(1)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) ) 
(2)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7) ) 
(3)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ  ( มาตรา 16(6) ) 
(4)  การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน  ( มาตรา 16(7) ) 
5.5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวของ   

      ดังนี้ 
(1)   รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          

           ( มาตรา  67 (2) ) 
(2)   การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ( มาตรา 17(12) ) 

 

5.6  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวของ ดังนี้ 
(1)   บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น (มาตรา 67 (8) ) 

(2)   สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5) ) 
(3)   การจัดการศึกษา  ( มาตรา 16(9) ) 
(4)   การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น (มาตรา17 (18)) 
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5.7  ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวน     
                ทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น สนับสนุนหรือชวยเหลือ  
          สวนราชการหรือองคกรอื่นในการพัฒนาทองถิ่น                                                          

(2)  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
(3)  การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
(4)  การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน 
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6. ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง ที ่ อบต. จะดําเนินการ 
6.1  ภารกิจหลัก 
1.  การปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4.  ดานการศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน    

 5.  การพัฒนาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล 
6.  การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

 

6.2  ภารกิจรอง 
1.  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
2.  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.  ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น 
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7.  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 

องคการบริหารสวนตําบลอีเซ  ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  5   กอง   ไดแก 
 

 นางสาวพยอม  จําปาขีด ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอีเซ 
 

1) สํานักงานปลัด อบต. ขาราชการ 5 คน , ลูกจางประจํา 1 คน , พนักงานจาง 5 คน 
1.1  นายนัธทวัฒน  สมใจ   ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
1.2  นางสาวโสภาจิตร  โคตรสมพงษ ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป 
1.3  จาเอกประชาธิป  ถาวร  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
1.4  นางสาวเรืองไร  อินทรากอง  ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร 
1.5  นายหาญณรงค  สิงขรณ   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 
1.6  นายสุระพงษ  เพ็ชรินทร   ตําแหนง  พนักงานสูบน้ํา (ลูกจางประจําถายโอน) 
1.7  นางสาวรุจิราพร  สาแกว   ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
1.8  นายสุชาติ  ก่ําเกลี้ยง   ตําแหนง  ผช.พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.9  นางสาวปวีณา  เศรษศร ี   ตําแหนง  นักการภารโรง 
1.10  นางพรศรี  ไชยบุตร  ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
1.11 นายสอนพรรลาน  ทับแสง   ตําแหนง  ยาม 
 

2)  กองคลัง  ขาราชการ 2 คน , พนักงานจาง  2  คน 
2.1  นางสาวฐิตพิรรณ  ศิริพันธ ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
2.2  นางจิราภรณ  แสงงาม ตําแหนง  นักวิชาการจัดเกบ็รายได 
2.3  นางสาวรัตนาภรณ  ผมภักดิ ์ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ
2.4  นางสาวทิพวรรณ  บุญยืน ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 

3)  กองชาง  ขาราชการ 1 คน , พนักงานจาง  1  คน 
  3.1  นายชาญชัย  สําราญจิตร ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
  3.2  นายศรชัย  เศรษศรี  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานประปา   
 

       4)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขาราชการ 4 คน , พนักงานจาง  4  คน 
   4.1  นางสาวศุภลักษณ  ศรัทธานุ ตําแหนง  ครู 
   4.2  นางพัฒนา  บุตรสา  ตําแหนง  ครู 
   4.3  นางสาวขวัญณภัทร  ลุนลา ตําแหนง  ครู 
   4.4  นางอําพร  ภูมิลา  ตําแหนง  ครู 
   4.5  นางสาวบัวสอน  ทองคํา ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
   4.6  นางศิริขวัญ  สาธ ุ  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
   4.7  นางวัลยาภรณ  บุญเสริม ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
   4.8  นายวรพล  แกวมูล  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 

5)  กองสวัสดิการสังคม  ขาราชการ 1 คน  
  5.1  นางสาวจุฬาพันธ  ทรัพยมาก  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน 
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8.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
  

จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลอีเซ มีภารกิจ อํานาจหนาที่ ที่จะกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 

8.1  กรอบโครงสรางอัตรากําลัง 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

(2558 – 2560) 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 

(2561 – 2563) 
หมายเหตุ 

1.  สํานักงานปลัด อบต. 
     หัวหนาสํานักปลัด   
   (นักบริหารงานทั่วไป)  
      
1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
        -งานสารบรรณ 
        -งานบริหารงานบุคคล 
        -งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
        -งานตรวจสอบภายใน 
1.2  งานโยบาย และแผน 
       -งานวิชาการ 
       -งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
       -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
       -งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมาย และคดี 
      -งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
      -งานขอบัญญัติ และระเบียบ 
1.4  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานอํานวยการ 
      -งานปองกัน 
      -งานฟนฟู 
1.5  งานสงเสริมการเกษตร 
    -งานสงเสริมการเกษตร 
    -งานสงเสริมปศุสัตว 
 
1.6 งานสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและ
สวัสดิการสังคม 
    -งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

1.  สํานักงานปลดั อบต.  
     หัวหนาสํานักปลัด   
     (นักบริหารงานทั่วไป)    
    
1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
        -งานสารบรรณ 
        -งานบริหารงานบุคคล 
        -งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
        -งานตรวจสอบภายใน 
1.2  งานโยบาย และแผน 
       -งานวิชาการ 
       -งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
       -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
       -งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมาย และคดี 
      -งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
      -งานขอบัญญัติ และระเบียบ 
1.4  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานอํานวยการ 
      -งานปองกัน 
      -งานฟนฟู 
1.5  งานสงเสริมการเกษตร 
    -งานสงเสริมการเกษตร 
    -งานสงเสริมปศุสัตว 
 
1.6 งานสาธารณสุข สิ่งแวดลอมและ
สวัสดิการสังคม 
    -งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
(2558 – 2560) 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
(2561 – 2563) 

หมายเหตุ 

1.7  งานกิจการสภา อบต. 
     -งานระเบียบขอบังคับประชุม 
     -งานการประชุม 
     -งานอํานวยการและประสานงาน 
1.8  งานบริหารงานบุคคล 

        -งานวิเคราะหเกี่ยวกับตําแหนงเงินเดือน 
     -งานแผนอัตรากําลัง 
     -งานการสรรหา บรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 

1.7  งานกิจการสภา อบต. 
     -งานระเบียบขอบังคับประชุม 
     -งานการประชุม 
     -งานอํานวยการและประสานงาน 
1.8  งานบริหารงานบุคคล 

        -งานวิเคราะหเกี่ยวกับตําแหนง เงินเดือน 
     -งานแผนอัตรากําลัง 
     -งานการสรรหา บรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.  กองคลงั 
     ผูอํานวยการกองคลัง 
     (นักบริหารงานการคลัง)  
 

2.1  งานการเงิน 
    -งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
    -งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
    -งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี    
    -งานการบัญชี 
    -งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
    -งานงบการเงินและงบทดลอง 
    -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    -งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
    -งานพัฒนารายได 
    -งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
    -งานทะเบียนคุมและเรงรัดรายได 

2.  กองคลัง 
     ผูอํานวยการกองคลัง 
     (นักบริหารงานการคลัง)  
 

2.1  งานการเงิน 
    -งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
    -งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
    -งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี    
    -งานการบัญชี 
    -งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
    -งานงบการเงินและงบทดลอง 
    -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    -งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
    -งานพัฒนารายได 
    -งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
    -งานทะเบียนคุมและเรงรัดรายได 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 

(2558 – 2560) 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 

(2561 – 2563) 
หมายเหตุ 

2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    -งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษ ี
    -งานพัสด ุ
    -งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
2.5  งานบริหารงานทั่วไป                                            
-งานสารบรรณ รับ – สงหนังสือ 
        -งานการประชาสัมพันธ 
        -งานติดตอนัดหมายกับหนวยงานตางๆ 
        -งานจัดทํารายงานประชุม และติดตาม
ประเมินผลการประชุม 

    2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    -งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษ ี
    -งานพัสดุ 
    -งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
    2.5  งานบริหารงานทั่วไป* 
        -งานสารบรรณ รับ – สงหนังสือ 
        -งานการประชาสัมพันธ 
        -งานติดตอนัดหมายกับหนวยงานตางๆ 
        -งานจัดทํารายงานประชุม และติดตาม
ประเมินผลการประชุม 

 
 
 
 
 

3.  กองชาง 
     ผูอํานวยการกองชาง 
     (นักบริหารงานชาง) 
3.1  งานกอสราง 
    -งานกอสรางและบูรณะถนน 
    -งานกอสรางสะพาน เขื่อนทดน้ํา 
    -งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม 
    -งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานวิศวกรรม 
    -งานประเมินราคา 
    -งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
    -งานออกแบบและบริการขอมูล 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
    -งานประสานกิจการประปา 
    -งานไฟฟาสาธารณะ 
    -งานระบายน้ํา 
    -งานจัดตกแตงสถานที่ 
3.4  งานผังเมือง 
    -งานสํารวจและแผนที่ 
    -งานวางผังพัฒนาเมือง 
    -งานควบคุมทางผังเมือง 
 

3.  กองชาง 
     ผูอํานวยการกองชาง 
     (นักบริหารงานชาง) 
3.1  งานกอสราง 
    -งานกอสรางและบูรณะถนน 
    -งานกอสรางสะพาน เขื่อนทดน้ํา 
    -งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม 
    -งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานวิศวกรรม 
    -งานประเมินราคา 
    -งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
    -งานออกแบบและบริการขอมูล 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
    -งานประสานกิจการประปา 
    -งานไฟฟาสาธารณะ 
    -งานระบายน้ํา 
    -งานจัดตกแตงสถานที่ 
3.4  งานผังเมือง 
    -งานสํารวจและแผนที่ 
    -งานวางผังพัฒนาเมือง 
    -งานควบคุมทางผังเมือง 
 

 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     (นักบริหารงานศึกษา) 
4.1  งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
    -งานขอมูล 
    -งานประสานกิจกรรม 
    -งานสงเสริมการศึกษา 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา ฯ 
     (นักบริหารงานศึกษา) 
4.1  งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
    -งานขอมูล 
    -งานประสานกิจกรรม 
    -งานสงเสริมการศึกษา 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน 
(2558 – 2560) 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
(2561 – 2563) 

หมายเหตุ 

4.2  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    -งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 
    -งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
    -งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    -งานติดตามและประเมินผล 
4.3  งานนันทนาการ และกีฬา 
     -งานจัดกิจกรรมกีฬาสัมพนัธ 
     -งานจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
4.4  งานศาสนา และวัฒนธรรม 
     -งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 
     -งานบุญประเพณ ี
      

4.5  งานการเงิน และบัญชี 
    -งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
    -งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
    -งานเก็บรักษาเงิน 
    -งานการบัญชี 
    -งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
    -งานงบการเงินและงบทดลอง 
    -งานแสดงฐานะทางการเงิน 

4.2  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    -งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 
    -งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
    -งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    -งานติดตามและประเมินผล 
4.3  งานนันทนาการ และกีฬา 
     -งานจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
     -งานจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
4.4  งานศาสนา และวัฒนธรรม 
     -งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 
     -งานบุญประเพณ ี
      

4.5  งานการเงิน และบัญชี 
    -งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
    -งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
    -งานเก็บรักษาเงิน 
    -งานการบัญชี 
    -งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
    -งานงบการเงินและงบทดลอง 
    -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
     หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม 
     (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
5.1  งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 
    -งานสวัสดิการสังคม 
    -งานจัดระเบียบชุมชน 
    -งานพัฒนาชุมชน 
    -งานเด็กและเยาวชน   
    -งานสุสานและฌาปนสถาน                                    
5.2  งานสังคมสงเคราะห 
    -งานสงเคราะหเด็กสตรี คนชรา และผูพิการ 
    -งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูปวยเอดส 
    -งานสงเสริมสุขภาพ 
    -งานขอมูล 
5.3  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
    -งานฝกอบรมอาชีพ และขอมูลแรงงาน 
    -งานพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพดําเนินการ 
    -งานสงเสริมกิจกรรมเด็กและสตรี 
    -งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
     ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม 
     (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
5.1  งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 
    -งานสวัสดิการสังคม 
    -งานจัดระเบียบชุมชน 
    -งานพัฒนาชุมชน 
    -งานเด็กและเยาวชน   
    -งานสุสานและฌาปนสถาน                                    
5.2  งานสังคมสงเคราะห 
    -งานสงเคราะหเด็กสตรี คนชรา และผูพิการ 
    -งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูปวยเอดส 
    -งานสงเสริมสุขภาพ 
    -งานขอมูล 
5.3  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
    -งานฝกอบรมอาชีพ และขอมูลแรงงาน 
    -งานพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพดําเนินการ 
    -งานสงเสริมกิจกรรมเดก็และสตร ี
    -งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี 
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8.2  การวิเคราะห การกําหนดตําแหนง   ตามขอ  8.1  องคการบริหารสวนตําบลอีเซ  ไดวิเคราะหกําหนด
ตําแหนงของภารกิจที่จะตองดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  และสามารถนําผลการวิเคราะหตําแหนงกรอกขอมูลใน
กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ไดดังนี้ 
 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางปงบประมาณ 2561 – 2563 
 
 

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 
เพิ่ม  /  ลด 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถ่ิน ) 1 1 1 1 - - -  

รองปลัด อบต.(นักบรหิารงานทองถ่ิน) 1 1 1 1  - - -  

สํานักงานปลัด อบต.         

หน.สนง.ปลดั อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) 1 1 1 1 - - - อัตราวาง 

นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - อัตราวาง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเกษตร  1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ลูกจางประจํา         

พนักงานสูบน้ํา  (ลูกจางประจําถายโอน) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)         

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ)         

นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางทั่วไป         

ยาม 1 1 1 1 - - -  

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
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สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 
เพิ่ม  /  ลด 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง         

ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 1 1   1 1 -    - - อัตราวาง 

นักวิชาการเงิน และบัญชี  1 1 1 1  - -  -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได  1 1 1 1  -  -  - อัตราวาง 

นักวชิาการพัสดุ            1 1 1 1  -  -  - อัตราวาง 

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)         

ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

กองชาง         

ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง) 1 1   1 1 -    - -  

นายชางโยธา  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)         

ผูชวยเจาพนักงานประปา 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาฯ         

ผูอํานวยการกองการศึกษา (นกับรหิารงานศึกษา) 1 1 1 1 - - - อัตราวาง 

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

คร ู 4 4 4 4 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

1 1 1 1 - - -  

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 3 3 3 - - - อัตราวาง 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 4 4 4 4 - - - อัตราวาง (1) 

 
 
 
 
 
 



-17- 
 

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 
เพิ่ม  /  ลด 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองสวัสดิการสังคม         

ผูอํานวยการกองสวสัดิการสังคม                             
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม) 1  1  1 1 -  - -  

นักพัฒนาชุมชน   1  1 1 1  - -  -  

รวม 38 38 38 38 -  - -  
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12.   แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลอีเซ   กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจาง ทุกตําแหนงไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีระยะเวลา 3 ป 
ตามรอบของแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คือ การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค 4.0 เชนกัน โดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 
กลาวคือ 

1.  เปนองคกรที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใส ในการทํางานโดยบุคคลภายนอก
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกัน และกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการ
ทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอื่นๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมและโอน
ถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดําเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอื่นๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัด
ระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสาย
การบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

 

2. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคําถามกับตนเองเสมอวา 
ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชนโดยไมตองรอให
ประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใชประโยชน
จากขอมูลของทางราชการ และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน 
พรอมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการเพ่ือใหบริการตางๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุด
เดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและ
ผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง อินเตอรเน็ต เว็ปไซด โซเซียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ เปนตน 

 

3.  องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางาน อยางเตรียมการณไวลวงหนาที่การวิเคราะหความ
เสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลก
แหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อสรางคุณคามีความยึดหยุน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ
ตางๆไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนสํานักงานสมัยใหม รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ และ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 

ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษา
ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน   
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13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง 

         ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลอีเซ  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นใน
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
3.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
4.  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัต ิ
6.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8.  การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

 ทั้งนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาคผนวกภาคผนวก  
--  สําเนาสําเนาคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผน  
--  บันทึกรายงานการประชุมบันทึกรายงานการประชุม  

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 


