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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๐
(ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบล ยางหัก ได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลัง
พนักงานจ้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่ไม่ซ้าซ้อน มีการกาหนดตาแหน่งการ
จัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด )
ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล ยางหัก ให้
เหมาะสมอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบล ยางหัก จึงได้มีการจัดทาแผนอัตรา กาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลัง
พนักงานจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ – 25๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ
และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริ หารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤท ธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก

สารบัญ
เรื่อง
1. หลักการและเหตุความจาเป็น
-วัตถุประสงค์
-ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น
-สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาขน
-พันธกิจ
-จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
-ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
-ภารกิจหลักและภารกิจรอง
-สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้าง
3. สถิติข้อมูล ปริมาณงานเปรียบเทียบปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
-ตารางสถิติปริมาณ ประกอบการพิจารณาแผนอัตรากาลัง
-สถิติปริมาณในรอบปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
-เหตุผลและความจาเป็นที่ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
5. โครงสร้างกาหนดตาแหน่งเปรียบเทียบเก่า-ใหม่
6. การจัดกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
7. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
8. แบบวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
-ตารางแสดงปริมาณงาน
9. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
10.บัญชีจัดแสดงคนลงสู่ตาแหน่ง
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ภาคผนวก
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๑. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
หลักการ
๑. ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น (ก.กลาง .) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตรา ตาแหน่ง กาหนดให้ค ณะกรรมการ ข้าราชการหรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น (ก.จังหวัด )
กาหนดตาแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวน
เท่าใด ให้คานึง ถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ องค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของ ข้าราชการหรือ พนั กงาน ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กาหนด
2. คณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่ง ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล
จัดทาแผนอัตรากาลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่ง
ข้าราชการหรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด )
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนด ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง
วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ค วามต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่ง ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๓. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ การ
กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่
๒๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล
๔. คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดราชบุรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริ หารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กาหนดหลักเกณฑ์ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทากรอบอัตรากาลังโดยให้
สอดคล้องกับเปูาหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลและงบประมาณ
๕. จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง
๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้างสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล ยางหัก มีโครงสร้า งการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่
ซ้าซ้อน
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้ง และตาม พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

-2๓. เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กาหนดตาแหน่งและการให้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลยางหักให้เหมาะสม
๕. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลยางหักสามารถวางแผนอัตรากาลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๖. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ยางหัก ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ยางหัก เป็นประธานเห็นสมควรให้จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
๑. วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล ตาม กฎหมาย
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอา นาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแ ละสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
๒. กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดราชบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
4. การเก็บสถิติข้อมูลปริมาณงาน โดยเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นของปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน
เพื่อประกอบการกาหนดจานวนข้าราชการที่รับผิดชอบงานนั้น
5. จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่าย
6. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
2. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และอัตรากาลังพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕ ๘– ๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก มีความครบถ้วน
สามารถ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและวิเคราะห์ สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลว่ามีปัญหาอะไร โดยความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ คือ
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หรือ ๑๘๖,๐๕๗ ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับที่ราบเชิงเขาเล็กน้อย มีปุาโปร่งตามภูเขาในพื้นที่
ทั่วไป มีปุาไม้เป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าลาธาร และลาห้วยสายต่าง ๆ ในช่วงฤดูฝนจะเกิดอุทกภัย เนื่องจากมีพื้นที่ปุา
ไม้น้อยไม่สามา รถเก็บน้าได้ ในช่วงฤดูแล้งเกิดไฟปุาและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย มีจานวนประชากร
๗,๒๓๙ คน จานวนครัวเรือน ๓,๐๔๑ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อให้การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลยางหัก มีความครบถ้วน สามารถดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล พบว่ามีปัญหาและความ
จาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
สภาพปัญหาของพื้นที่
๑. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้า
(๑) ปัญหาการคมนาคม
-ปัญหาถนน สะพาน ภายในหมู่บ้านและที่เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านเสียหายเป็นหลุมเป็น
บ่อ และมีสภาพแคบไม่ได้มาตรฐานทาให้การคมนาคมไม่สะดวก
-ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการก่อสร้างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของ
รัฐประชาชนเจ้าของพื้นที่ ซึ่งมักไม่ยินยอมให้พื้นที่ทาการก่อสร้างเพราะอ้างกรรมสิทธิ์
-ปัญหาความไม่ปลอดภัยในจราจรและขนส่งสาธารณะ
(๒) ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค
-แหล่งธรรมชาติเพื่อการเกษตรมีสภาพตื้นเขิน
-ระบบประปาส่วนใหญ่ไม่ได้มา ตรฐานไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งยัง
ขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาระบบประปา
-พื้นที่ทาการเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่มีแหล่งน้าหรือไม่ได้อยู่ในเขตระบบชลประทาน
เพื่อ
การเกษตร
-ประชาชนส่วนใหญ่ยังอาศัยน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติในการอุปโภค - บริโภค
(๓) ปัญหาไฟฟูาไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
-ไฟฟูาสาธารณะเพื่อใช้ในการส่องสว่างในเวลากลางคืนเกิดการชารุดเสียหายไม่เพียงพอ
และไม่ทั่วถึง อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทาให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-กระแสไฟฟูาตกเนื่องจากประชาชนมีการใช้กระแสไฟฟูาเพิ่มมากขึ้น
(๔) ปัญหาการสื่อสารและโทรคมนาคมไม่ทั่วถึง เนื่องจากโทรศัพท์สาธารณะ/ประจาหมู่บ้านไม่
เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้บริการทาให้ประชาชนไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร
(๕) ขาดความเข้าใจถึงความสาคัญของการจัดทาผังเมืองรวม
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
(๑) ปัญหาด้านขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน
(๒) ปัญหาการว่างงาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าทาให้ผู้ประกอบการหยุดกิจการทาให้
ประชาชนไม่มีงานทา และว่างงานหลังหมดฤดูกาลทาการเกษตร ไม่มีอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
(๓) ปัญหาประชาชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
(๔) ปัญหาความต้องการการใช้ที่ดินและที่อยู่อาศัยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นในขณะที่การใช้ที่ดิน
ทางด้านการเกษตรจานวนลดลง นอกจากนี้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะขายที่ดินทากินของตนเองมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาด้านการใช้ที่ดินทากินต่อไปในอนาคต

-4(๕) ปัญหาเกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาต่าในขณะที่ต้นทุนในการผลิตสูง
(๖) ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ในบริเวณที่เกิดน้าท่วมและนอกเขตชลประทานจะส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ในพื้นที่และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอาเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิต
ทางการเกษตร
(๗) ปัญหาขาดความรู้ด้านการตลาดในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
(๘) ปัญหาขาดแคลนสถานที่ใช้ใ นการจาหน่ายสินค้า สินค้าชุมชน สินค้าการเกษตรและสินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(๙) ปัญหาขาดอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
(๑๐) ปัญหาขาดระบบข้อมูลการตลาดและขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้จาหน่าย
(๑๑) ปัญหาการใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตรค่อนข้างสูง
(๑๒) ปัญหาขาดองค์ความรู้และทักษะในการบูรณาการบริหารจัดการ ปัจจัยและกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
(๑๓) ปัญหาขาดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความปลอดภัยในการผลิตสินค้าในภาคการเกษตร
(๑๔) ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว
(๑๕) ปัญหาขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชน
(๑๖) ปัญหาไม่มีศูนย์กลางการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และขาดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
(๑๗) ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
๓. ปัญหาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) ปัญหาสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ
(๒) ปัญหาประชาชนขาดคุณภาพชีวิต ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและขาดจิตสานึกในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ไม่ให้ความสาคัญกับการออกกาลังกาย
(๓) ปัญหาเกิดอุบัติเหตุ มีแนวโน้มเพิ่มจานวนและความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากปฏิบัติตามกฎ
จราจรและขับรถโดยประมาท
(๔) ปัญหาการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กที่ถูกทอดทิ้งและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่ทั่วถึง
(๕) ปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดเงินทุน ฐานะทางเศรษฐกิจไม่
เอื้ออานวย
(๖) ปัญหาค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนประจาจังหวัดที่
มีชื่อเสียง จึงทาให้เกิดการกระจุกตัวของจานวนนักเรียน
(๗) ปัญหาขาดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือก
ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปรับรู้ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนสถานการณ์การเรียนรู้ตามธรรมชาติในวิถีการดารงชีวิต เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาชีวิตและเพิ่มความรู้ให้ทันต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป
(๘) ปัญหาขาดสถานที่ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ทาให้เกิดข้อจากัดในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน
(๙) ปัญหาขาดแคลนสถานที่ให้ความรู้ สถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน เช่น
ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน หอกระจายข่าว
(๑๐) ปัญหาการให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตน
(๑๑) ปัญหาขาดการสื บค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่สูญหายไป
เนื่องจากขาดการเอาใจใส่และการเก็บรวบรวมให้เป็นระบบ
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ตนเอง ขาดความสานึกในความเป็นท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๑๓) ปัญหาไม่มีศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสาหรับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข และการกีฬา
(๑) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสานึกใน
การปูองกันโรค เช่น ยุง แมลงวัน สุนัข แมว
(๒) ปัญหาด้านบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบุคลากร
ยังไม่เพียงพอจะดูแลประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม
(๓) ปัญหาขาดการสนับสนุนดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
(๔) ปัญหาขาดแคลนสถานที่สาหรับการออกกาลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ สาหรับ
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป
(๕) ปัญหาขาดการส่งเสริมการออกกาลังกายและสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ปัญหาแม่น้า คูคลองอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการกาจัดน้าเสีย โดยใช้แหล่งน้า
ธรรมชาติเป็นที่รองรับน้าเสียจากชุมชน ซึ่งไม่ได้ผ่านการบาบัดทาให้แม่น้าหลายสายอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
(๒) ปัญหาขาดระบบการกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
(๓) ปัญหาคูคลอง แหล่งน้าธรรมชาติตื้นเขิน
(๔) ปัญหาฝุุนละอองจากผิวจราจรเป็นถนนลูกรัง ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น
(๕) ปัญหาปริมาณน้าเสียมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากขึ้นในอนาคต
(๖) ปัญหาประชาชนขาดความรู้และจิตสานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
(๗) ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า เช่น มีการตัดไม้ทาลายปุาถูกบุกรุก
ทาลาย โดยนายทุนและชนกลุ่มน้อย
๖. ด้านการเมืองการบริหาร
(๑) ปัญหาประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น
(๒) ปัญหาบุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ
(๓) ปัญหาการรับรู้ข่าวสารของทางราชการไม่ทั่วถึง
(๔) ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานล้าสมัยและไม่เพียงพอ
(๕) ปัญหาประชาชนขาดสถานที่ให้ข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บเอกสารและศูนย์รวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
(๖) ปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๗) ปัญหาขาดความสนใจในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งระดับท้องถิ่น
(๘) ปัญหาองค์กรยังขาดระบบการรายงานการทางานต่อประชาชน
(๙) ปัญหาท้องถิ่นไม่เห็นความสาคัญของการประสานแผนพัฒนาและการประสานการทางาน
ร่วมกัน
(๑๐) ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วม
ปฏิบัติงานและตรวจสอบการดาเนินงานของท้องถิ่น
(๑๑) ประชาชนขาดจิตสานึกในการ ร่วมกันต่อต้านการทุจริต และการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

-6วิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
(๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี
“ผู้นาเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้ ”
(๒) วิสัยทัศน์การพัฒนาอาเภอปากท่อ
“เกษตรล้าหน้า พัฒนาสู่สากล ประชามีสุข”
(๓) วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
“ชุมชนเกษตรพอเพียง เคียงคู่ความทันสมัย ใส่ใจธรรมาภิบาล มุ่งมั่นบริการประชาชน”
1) ภารกิจหลักหรือพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
ภารกิจหลักที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดให้มีการบารุงรักษาทางบกไฟฟูาประปาและทาง
ระบายน้าและการปรับปรุงบารุงรักษาในเขตท้องถิ่นการผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมจังหวัด
ภารกิจหลักที่ ๒ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ จัดหาแหล่งน้าให้เกษตรกร กระจายการใช้ประโยชน์
อย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุนเสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพพัฒนาสินค้าชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ย วสร้างตลาด
สินค้าชุมชน ร้านค้าชุมชนสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และลดต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร
ภารกิจหลักที่ ๓ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปูองกันและแก้ไข
การแพร่ระบาด ปัญหายาเสพติดการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาสและผู้
ติดเชื้อ HIV สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ภารกิจหลักที่ ๔ เสริมสร้างการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงแล ะต่อเนื่อง และสืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้ดารงอยู่และจัดให้มีกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสาคัญของชาติ
ภารกิจหลักที่ ๕ จัดบริการสาธารณสุขพื้นฐาน ดาเนินการให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาและ
ปูองกันโรคภัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ภารกิจหลักที่ ๖ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน กาจัด ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสียรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสิ่ง แวดล้อมและประหยัด
พลังงาน
ภารกิจหลักที่ ๗ บริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นใน
ทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคคลให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหักความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้า
(๑) การคมนาคม
-สร้างถนนลาดยาง ถนนลูกรัง สะพาน วางท่อระบายน้า จัดระบบน้าเพื่อการเกษตร
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ให้สามารถใช้การได้อย่างปลอดภัย
(๒) จัดเพื่อแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค
-ขุดลอกห้วย หนอง คลอง สระน้า เพื่อเป็นการช่วยทาการเกษตร
-มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

-7-มีการวางระบบการใช้น้าในลักษณะชลประทานเพื่อการเกษตร
-มีการขุดลอกลาห้วย เพื่อกาจัดวัชพืช
(๓) ให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
(๔) ให้มีโทรศัพท์สาธารณะเพียงพอทุกหมู่บ้าน
๒. ด้านเศรษฐกิจ
(๑) ต้องการเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน
(๒) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ ฝึกอาชีพและดูงาน
(๓) ส่งเสริมการมีงานทา และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
(๔) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
(๕) สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
(๖) สนับสนุนให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(๗) หาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตจากกลุ่มอาชีพ
(๘) มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว
(๙) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน
(๑๐) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
(๑๑) จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
๓. ปัญหาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) จัดสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
(๒) ให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย ปลูกจิตสานึกในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกายเป็นประจา
(๓) ให้ความสาคัญกับการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กที่ถูกทอดทิ้งและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้
ทั่วถึง
(๔) สนับสนุนส่งเสริมแนะแนวโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๕) จัดให้มีห้องสมุดประจาตาบลเพื่อบริการประชาชน
(๖) จัดหาบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ครบทุกโรงเรียน
(๗) จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พอเพียง
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้เพิ่มมากขึ้น
(๙) ให้มีแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๔. ปัญหาด้านสาธารณสุข และการกีฬา
(๑) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสานึกในการปูองกันโรค เช่น ยุง แมลงวัน สุนัข แมว
(๒) จัดบุคลากรด้านสาธารณสุขให้บริการได้อย่างเต็มที่
(๓) สนับสนุนดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
(๔) จัดสถานที่สาหรับการออกกาลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ สาหรับการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
(๕) ส่งเสริมการออกกาลังกายและสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
๕. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ส่งเสริมและอบรมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) ให้แก้ปัญหาน้าท่วมขัง น้าเสีย
(๓) จัดสถานที่ทิ้งขยะของตาบล
(๔) ขุดลอกลาห้วยสายต่างๆ ที่ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืช

-8(๕) ให้มีการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล โดยองค์การบริหารส่วนตาบล
(๖) ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุด
๖. ด้านการเมืองการบริหาร
(๑) ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและกิจกรรมมากขึ้น
(๓) ต้องการให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อบริการประชาชน
ให้เพียงพอ
(๔) กระตุ้นและสร้างจิตสานึกให้ประชาชนสนใจการเมืองมากขึ้น
(๕) ให้จัดสร้างหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
(๖) ให้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ
(๘) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดการ
สูญเสีย
(๙) ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(๑) มุ่งมั่นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดให้มีการบารุงรักษาทางบกไฟฟูา ประปาและทาง
ระบายน้าและการปรับปรุงบารุงรักษาในเขตท้องถิ่น การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมจังหวัด
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดหาแหล่งน้าให้เกษตรกร กระจายการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจส่งเสริมกิจการพาณิชย์และการลงทุน เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพพัฒนาสินค้าชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างตลาดสินค้าชุมชนร้านค้า
ชุมชนสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
(๓) สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปูองกันและแก้ไขการแพร่
ระบาดปัญหายา เสพติดการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุ ณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV
สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
(๔) เสริมสร้างการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดารงอยู่และจัด
ให้มีกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสาคัญของชาติ
(๕) จัดบริการสาธารณสุขพื้นฐาน ดาเนินการให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาโรคภัยต่างๆ
ปูองกันโรคติดต่อให้ครอบคลุมทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(๖) อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน กาจัด
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสียสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัด
พลังงาน
(๗) บริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกด้ๆานตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดีส่งเสริ มการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพัฒนาเท คโนโลยีและบุคคลให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย

-9จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
จุดมุ่งหมายเพื่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด (KPls)
การพัฒนาท้องถิ่น
(Baseline Data)
(Goals)
๑. มุ่งมั่นพัฒนาด้าน ๑.จานวนร้อยละของถนน ๑.ร้อยละ ๘๐เป็นถนน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ก่อสร้างและปรับปรุงได้ มาตรฐานปลอดฝุุน
ถนนไฟฟูา ประปา มาตรฐาน

๕๐

๖๐

๖๕

๗๐

๘๐

๒.สามารถติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะครอบคลุม
ร้อยละ ๙๐
๓.ประชาชนมีประปาใช้
ครอบคลุม ร้อยละ ๘๐
๑.สามารถจัดหาแหล่งน้าให้
ครอบคลุม ร้อยละ ๘๐
ของเกษตรกร
๒.ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

๙๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๐

๘๐

๗๐

๗๐

๗๕

๗๕

๘๐

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

๑.จานวนร้อยละของ
ผู้ติดยาเสพติดลดลง
๒.จานวนร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
๓. จานวนร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ
๔.จานวนร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบภัย

๑.ผู้ติดยาเสพติดลดลง
ร้อยละ ๑๐
๒.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ ร้อยละ ๙๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐

๑๐

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

๓.กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๐

๔.ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
ร้อยละ ๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๑.จานวนร้อยละของ
เด็กได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
๒.จานวนร้อยละ
ของกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
กิจกรรมวัฒนธรรม

๑.สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ
๙๕ ของนักเรียน
๒.ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๘๐

๙๕

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๐

๘๐

๗๐

๗๐

๘๐

๘๐

๙๐

๑.จานวนร้อยละของ
ผู้ติดยาเสพติดลดลง
๒.จานวนร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความ
ช่วยเหลือ

๑.ผู้ติดยาเสพติดลดลง
ร้อยละ ๑๐
๒.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ ร้อยละ ๙๐

๑๐

๕

๕

๕

๑๐

๑๐

๒๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒๐

๒๐

๑.จานวนร้อยละของ
๒. มุ่งมั่นพัฒนา
ความเข้มแข็งด้าน เกษตรกรที่มีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่งถึง
เศรษฐกิจ

๒.รายได้ของประชาชน
เพิ่มขึ้นจากอาชีพเดิม

๔. มุ่งมั่นพัฒนา
การศึกษา
อย่างมีคุณภาพ

๓. มุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น

ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐
๘๐

๒.จานวนร้อยละของ
ไฟฟูาที่ติดตั้ง
๓.จานวนร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีประปาใช้

๓. มุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น

เปูาหมาย (Targets)

-10จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPls)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

เปูาหมาย (Targets)
ปี ๕๖-๖๐ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐

๓. มุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น

๓.จานวนร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ
๔.จานวนร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบภัย

๓.กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๐

๔.ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
ร้อยละ ๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๔. มุ่งมั่นพัฒนา
การศึกษา
อย่างมีคุณภาพ

๑.จานวนร้อยละของ
เด็กได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
๒.จานวนร้อยละ
ของกลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
วัฒนธรรม

๑.สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ
๙๕ ของนักเรียน
๒.ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ ๘๐

๙๕

๘๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๐

๘๐

๗๐

๗๐

๘๐

๘๐

๙๐

๑.ร้อยละของประชาชน ๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กลุ่มเปูาหมายเข้ารับ
ประชาชนได้รับบริการ
บริการสาธารณสุข เช่น สาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ
ปูองกันโรคคัดกรองผู้ปุวย

๑๐๐

๘๐

๙๐

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๕. มุ่งมั่นปรับปรุง
บริการสาธารณสุข
อย่างมีคุณภาพ

๖. มุ่งมั่นอนุรักษ์
๑.จานวนร้อยละของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนที่เข้าร่วม
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.จานวนแหล่งน้าที่ได้รับ
การบารุงรักษา

๑.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๙๐
๒.แหล่งน้าได้รับการ
บารุงรักษาร้อยละ ๘๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๗. มุ่งมั่นพัฒนา
การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล

๑.จานวนบุคลากรเข้าร่วม
ศึกษา ดูงานและอบรม
ร้อยละ ๙๐
๒.จานวนหมู่บ้าน/เข้าร่วม
ประชาคมตรวจสอบการ
บริหารงาน อบต.
ร้อยละ ๑๐๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑.จานวนร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาดู
งานและอบรม
๒.จานวนหมู่บ้าน
เข้าร่วมประชาคม
ตรวจสอบบริหารงาน
ของ อบต.

-11ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลยางหัก ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบ ริหารส่วนตาบลยางหัก จะ
สมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจ
ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจาก นั้นยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อน
วัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา
ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบ พอเพียง
โดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์ การบริหารส่วนตาบลยางหัก กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๖) การสาธารณูปการ
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๗) การจัดการศึกษา
(๘) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(๙) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(๓) การผังเมือง
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๖) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อดังงนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๔) ให้มีตลาด
(๕) การท่องเที่ยว
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้ดัองงนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิง่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๓) การจัดการศึกษา
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิ บัติภารกิจของส่วนราชการและองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ความจาเป็นและสมควร
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนด ได้ให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลในการแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบลนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
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ภารกิจหลัก
๑) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖) ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจรอง
๑) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๒) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
3) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิเคราะห์กาหนดส่วนราชการและการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ได้กาหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่
๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ส่วนการคลัง
๓. ส่วนโยธา
๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานธุรการ
งานพิมพ์ดี งานบุคคล งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตาบล งานนิติกร งานการ
พาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทาแผนพัฒนาตาบล งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งานขออนุมัติดาเนินการตามข้อบัญญัติ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. ส่วนการคลัง ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน
การหักภาษีเงินได้และนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจาวัน งานขออนุมัติเบิกเงิน และ
ขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม การจัดทาบัญชี
ทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือรับมอบหมาย
๓. ส่วนโยธา ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานสารวจ ออกแบบ เ ขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้า
ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง และซ่อมบารุงทาง อาคาร
สะพาน แหล่งน้า งานควบคุมการก่อสร้าง รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยรับผิดชอบ การวางแผนการศึกษาการรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา การ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากรการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึก ษา และส่งเสริมทานุบารุงศาสนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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งาน
1. สานักงาน ปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
๑.๔ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
๑.๕ งานกิจการสภา อบต.
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานนันทนาการ
๑.๗ งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
๑.๘ งานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลอาชีพ
- งานสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
- งานพัฒนาสตรี คนชรา

ค่าเฉลี่ยปริมาณงานของปีที่ผ่านมา
230 วัน / 6 ชั่วโมง / ปี

ค่าเฉลี่ยปริมาณงานของปีปัจจุบัน
230 วัน / 6 ชั่วโมง / ปี

๙๘๘ ชม.
๑,๗๘๐ ชม.
๑๔๖ ชม.
๘๑๖ ชม.
๑,๐๕๐ ชม.
๕๑๕ ชม.

1,000 ชม.
๑,๗๘0 ชม.
๑๔๖ ชม.
๘๑๖ ชม.
๑,๐70 ชม.
๕20 ชม.

๑,๑๙๑ ชม.
๙๙๗ ชม.
๘๕๖ ชม.

๑,200 ชม.
๙๙๗ ชม.
๘๕๖ ชม.

๑๑๒ ชม.
๒๔ ชม.
๒๓๐ ซม.

200 ชม.
60 ชม.
๒๓๐ ซม.

๒๓๕ ชม.
๑๕๙ ชม.
๕๙ ชม.
๗๒ ชม.
๘๒ ชม.

๒๓๕ ชม.
๑๕๙ ชม.
๕๙ ชม.
๗๒ ชม.
๘๒ ชม.

๑๒๑ ชม.
๑,๓๖๗ ชม.
๘๓๖ ชม.

๑๒๑ ชม.
๑,๓๖๗ ชม.
๘50 ชม.

๔๘ ชม.
๒๔๙ ชม.
304 ชม.

๔๘ ชม.
๒๔๙ ชม.
304 ชม.

๘๓๔ ชม.
๗๘๙ ชม.
๑๔๕ ชม.
๕๖๔ ชม.
๙๒๓ ชม.

900 ชม.
800 ชม.
๑55 ชม.
๕79 ชม.
๙57 ชม.
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๒. ส่วนการคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่าย
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ การบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- งานจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ส่วนโยธา
๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ฝาย ทดน้า
- งานก่อสร้างและขุดลอกแหล่งน้า
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานออกแบบเขียนแบบและตรวจสอบ
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานระบบประปาหมู่บ้าน
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานจัดตกแต่งสถานที่
๓.๔ งานซ่อมบารุง
- งานควบคุมการซ่อมบารุงทาง
/เครื่องจักร
๓.๕ งานผังเมือง

ค่าเฉลี่ยปริมาณงานของปีที่ผ่านมา
230 วัน / 6 ชั่วโมง / ปี

ค่าเฉลี่ยปริมาณงานของปีปัจจุบัน
230 วัน / 6 ชั่วโมง / ปี

๑,๔๒๒ ชม.
๑,๒๒๒ ชม.
๘๐๐ ชม.
๑๘๓ ชม.

๑,๔50 ชม.
๑,315 ชม.
๘12 ชม.
๑91 ชม.

๑,๓๕๔ ชม.
๘๗๘ ชม.
๕๙๘ ชม.
๔๘๗ ชม.

๑,400 ชม.
๘92 ชม.
612 ชม.
๔92 ชม.

๑,๐๐๙ ชม.
๑๙๘ ชม.
๑๔๗ ชม.
๑,๐๓๒ ชม.

๑,๐17 ชม.
๑๙๘ ชม.
๑๔๗ ชม.
๑,๐๓๒ ชม.

๖๘๕ ชม.
๑,๒๘๕ ชม.
๗๘๔ ชม.
๗๕๙ ชม.

๖๘๕ ชม.
๑,๒๘๕ ชม.
๗๘๔ ชม.
๗81 ชม.

๖๖๗ ชม.
๔๐๙ ชม.
๘๑๙ ชม.

689 ชม.
๔๐๙ ชม.
๘๑๙ ชม.

๗๘๕ ชม.
๘๐๔ ชม.
๘๑๙ ชม.
๔๕๓ ชม.

๗๘๕ ชม.
๘๐๔ ชม.
๘๑๙ ชม.
๔๕๓ ชม.

๑๒๘ ชม.
๔๙๐ ชม.
๑๒๑ ชม.

๑๒๘ ชม.
๔๙๐ ชม.
๑๒๑ ชม.

๓๕๖ ชม.
๑๔๕ ชม.

๓๕๖ ชม.
๑๔๕ ชม.
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๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๑ งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็ก
- งานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานวัสดุการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๔.๒ งานศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมฟื้นฟู ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าเฉลี่ยปริมาณงานของปีที่ผ่านมา
230 วัน / 6 ชั่วโมง / ปี

ค่าเฉลี่ยปริมาณงานของปีปัจจุบัน
230 วัน / 6 ชั่วโมง / ปี

๑,๐๙๑ ชม.
๙๑๓ ชม.
๘๙๘ ชม.
๖๙๘ ชม.

๑,121 ชม.
๙54 ชม.
๘๙๘ ชม.
๖๙๘ ชม.

๘๗๙ ชม.
๒๔๐ ชม.
๑,๑๑๙ ชม.

๘๗๙ ชม.
๒๔๐ ชม.
๑,๑26 ชม.

๘๖๕ ชม.
๒๕๔ ชม.

๘75 ชม.
๒๕๔ ชม.

ตารางสถิติปริมาณ ประกอบการพิจารณาแผนอัตรากาลัง พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
สานักงานปลัด
ปริมาณงาน
งานบริหารทั่วไป
๑. งานสารบรรณ
๒. งานบริหารงานบุคคล
๓. งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
๔. งานตรวจสอบภายใน
๕. งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน
1. งานนโยบายและแผน
2. งานวิชาการ
3. งานงบประมาณ
งานกฎหมายและคดี
1. งานกฎหมายและคดี
2. งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
3. งานข้อระเบียบและระเบียบ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. งานอานวยการ
2. งานปูองกัน
3. งานช่วยเหลือฟื้นฟู

จานวน/เรื่อง,ครั้ง,ราย
105
82
4
4
102
80

เรื่อง
เรื่อง
ครั้ง
ครั้ง
เรื่อง
เรื่อง

60 เรื่อง
70 เรือ่ ง
8 ครัง้
4 เรื่อง
34 เรือ่ ง
60 เรือ่ ง
35 เรื่อง
60 ราย
39 เรือ่ ง

-17สานักงานปลัด (ต่อ)
ปริมาณงาน
4. งานกู้ภัย
5. งานรักษาความสงบเรียบร้อย
งานกิจการสภา อบต.
1. งานระเบียบข้อบังคับประชุม
2. งานการประชุม
3. งานอานวยการและประสานงาน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. งานนันทนาการ
งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานสวัสดิการสังคม
1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสงเคราะห์
3. งานส่งเริมอาชีพและข้อมูลอาชีพ
4. งานสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
5. งานพัฒนาสตรี คนชรา

จานวน/เรื่อง,ครั้ง,ราย
42 ราย
34 ราย
5 ครั้ง
5 ครัง้
10 ครัง้
4 เรื่อง
6 เรือ่ ง
10 เรือ่ ง
40
12
5
8
5

เรื่อง
ครั้ง
เรื่อง
ครั้ง
เรื่อง

ส่วนการคลัง
ปริมาณงาน
งานการเงิน
1. งานการเงิน
2. งานรับเงินเบิกจ่าย
3. งานจัดฎีกาเบิกจ่ายเงิน
4. งานเก็บรักษาเงิน
การบัญชี
1. งานการบัญชี
2. งานทะเบียนการคุมเบิกจ่าย
3. งานงบการเงินและงบทดลอง
4. งานแสดงฐานทางการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
1. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
2. งานพัฒนารายได้
3. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
4. งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
1. งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
2. งานพัสดุ

จานวน/เรื่อง,ครั้ง,ราย
190
12
800
32

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
แฟูม

12
12
12
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

12
1,096
40
36

ครั้ง
ราย
ราย
ราย

1 ครั้ง
304 รายการ

-18ส่วนการคลัง (ต่อ)
ปริมาณงาน
3. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
4. งานจัดซื้อจัดจ้าง

จานวน/เรื่อง,ครั้ง,ราย
916 รายการ
60 ครั้ง

ส่วนโยธา
ปริมาณงาน
งานก่อสร้าง
1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน
2. งานก่อสร้างสะพานเชื่อม ฝาย ทดน้า
3. งานก่อสร้างและขุดลอกแหล่งน้า
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
1. งานออกแบบเขียนแบบและตรวจสอบ
2. งานประเมินราคา
3. งาบควบคุมการก่อสร้าง
4. งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานประสานสาธารณูปโภค
1. งานระบบประปาหมู่บ้าน
2. งานไฟฟูาสาธารณะ
3. งานจัดตกแต่งสถานที่
งานซ่อมบารุง
1. งานควบคุมการซ่อมบารุงทาง/เครื่องจักร
งานผังเมือง

จานวน/เรื่อง,ครั้ง,ราย
9 ครั้ง
3 ครัง้
3 ครัง้
15
15
15
15

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

2 ครั้ง
8 ครัง้
10 ครัง้
3 ครั้ง
2 ครัง้

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริมาณงาน
งานส่งเสริมการศึกษา
1. งานส่งเสริมการศึกษา
2. งานบริหารการศึกษา
3. งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็ก
4. งานอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. งานกีฬาและนันทนาการ
6. งานวัสดุการศึกษา
7. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานศาสนาและวัฒนธรรม
1. งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
2. งานส่งเสริมฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

จานวน/เรื่อง,ครั้ง,ราย
15
45
6
12
6
12
3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

5 ครั้ง
4 ครัง้

-19สถิติปริมาณงานในรอบปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
งาน
๑. งานสารบรรณ
๒. งานบริหารงานบุคคล
๓. งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
๔. งานตรวจสอบภายใน
๕. งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. งานนโยบายและแผน
8. งานวิชาการ
9. งานงบประมาณ
10. งานกฎหมายและคดี
11. งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
12. งานข้อระเบียบและระเบียบ
13. งานอานวยการ
14. งานปูองกัน
15. งานช่วยเหลือฟื้นฟู
16. งานกู้ภัย
17. งานรักษาความสงบเรียบร้อย
18. งานระเบียบข้อบังคับประชุม
19. งานการประชุม
20. งานอานวยการและประสานงาน
21. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
22. งานนันทนาการ
23. งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
24. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
25. งานสังคมสงเคราะห์
26. งานส่งเริมอาชีพและข้อมูลอาชีพ
27. งานสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
28. งานพัฒนาสตรี คนชรา
29. งานการเงิน
30. งานรับเงินเบิกจ่าย
31. งานจัดฎีกาเบิกจ่ายเงิน
32. งานเก็บรักษาเงิน
33. งานการบัญชี
34. งานทะเบียนการคุมเบิกจ่าย
35. งานงบการเงินและงบทดลอง

ปริมาณ/เรื่อง
,ครั้ง,ราย
105
82
4
4
102
80
60
70
8
4
34
60
35
60
39
42
34
5
5
10
4
6
10
40
12
5
8
5
190
12
800
32
12
12
12

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน (ชม.)
988 ชม.
1,780 ชม.
146 ชม.
816 ชม.
1,050 ชม.
515 ชม.
1,191 ชม.
997 ชม.
856 ชม.
112 ชม.
24 ชม.
230 ชม.
235 ชม.
159 ชม.
59 ชม.
72 ชม.
82 ชม.
121 ชม.
1,367 ชม.
836 ชม.
48 ชม.
249 ชม.
304 ชม.
834 ชม.
789 ชม.
145 ชม.
564 ชม.
923 ชม.
1,422 ชม.
1,222 ชม.
800 ชม.
183 ชม.
1,354 ชม.
878 ชม.
598 ชม.

ค่าเฉลี่ย
(ชม.)
0.106
0.046
0.027
0.004
0.097
0.155
0.050
0.070
0.009
0.035
1.416
0.260
0.148
0.377
0.661
0.583
0.414
0.041
0.003
0.012
0.083
0.024
0.032
0.048
0.015
0.034
0.014
0.005
0.133
0.009
1.000
0.174
0.008
0.013
0.020
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36. งานแสดงฐานทางการเงิน
37. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
38. งานพัฒนารายได้
39. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
40. งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
41. งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
42. งานพัสดุ
43. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
44. งานจัดซื้อจัดจ้าง
45. งานก่อสร้างและบูรณะถนน
46. งานก่อสร้างสะพานเชื่อม ฝาย ทดน้า
47. งานก่อสร้างและขุดลอกแหล่งน้า
48. งานออกแบบเขียนแบบและตรวจสอบ
49. งานประเมินราคา
50. งาบควบคุมการก่อสร้าง
51. งานออกแบบและบริการข้อมูล
52. งานระบบประปาหมู่บ้าน
53. งานไฟฟูาสาธารณะ
54. งานจัดตกแต่งสถานที่
55. งานควบคุมการซ่อมบารุงทาง/เครื่องจักร
56. งานผังเมือง
57. งานส่งเสริมการศึกษา
58. งานบริหารการศึกษา
59. งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็ก
60. งานอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
61. งานกีฬาและนันทนาการ
62. งานวัสดุการศึกษา
63. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
64. งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
65. งานส่งเสริมฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

ปริมาณ/เรื่อง
,ครั้ง,ราย
1
12
1,096
40
36
1
304
916
60
9
3
3
15
15
15
15
2
8
10
3
2
15
45
6
12
6
12
3
5
5

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน (ชม.)
487 ชม.
1,009 ชม.
198 ชม.
147 ชม.
1,032 ชม.
685 ชม.
1,285 ชม.
784 ชม.
759 ชม.
667 ชม.
409 ชม.
819 ชม.
785 ชม.
804 ชม.
819 ชม.
453 ชม.
128 ชม.
490 ชม.
121 ชม.
356 ชม.
145 ชม.
1,091 ชม.
913 ชม.
898 ชม.
698 ชม.
879 ชม.
240 ชม.
1,119 ชม.
865 ชม.
254 ชม.

ค่าเฉลี่ย
(ชม.)
0.002
0.011
5.535
0.272
0.034
0.001
0.236
1.168
0.079
0.013
0.007
0.003
0.019
0.018
0.018
0.033
0.015
0.016
0.082
0.008
0.013
0.013
0.049
0.006
0.017
0.006
0.050
0.002
0.005
0.019

การติดตามและการประเมินผล
เป็นการแสดงถึงการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกาหนดรูปแบบที่จะติดตามและ
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรมในแต่ละแผนงาน /โครงการอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
กาหนดไว้หรือไม่และผลของการดาเนินงาน แผนงาน /โครงการบรรลุเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยทาก าร
เปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการติดตามประเมินผลจะแต่งตั้งคณะทางานจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิก
สภา อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนประชาคม ตามความเหมาะสม
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๑. ในส่วนราชการทุกส่วนรายงานผลการนายุทธศาสตร์การพัฒนา ไปทาเป็นแผนงาน /โครงการตาม
แผนพัฒนาสามปีของ อบต. ไปสู่การปฏิบัติปีละ ๑ ครั้ง
๒. ให้คณะทางานติดตามและประเมินผลการนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๑ มีผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่
๒.๒ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้หรือไม่
๒.๓ ผลการดาเนินงานมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
๒.๔ ประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด
ในการประเมินผลการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ทราบว่าการนายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัตินั้น ประสบความสาเร็จหรือไม่เพี ยงใดเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและเปูาหมายของแต่ละ
แนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้หรือไม่
๑. ผลผลิต เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการพิจารณาในเรื่องเวลา ค่าใช้จ่าย
คุณภาพ และความพอใจ
๒. ผลลัพธ์ เป็นผลผลิตที่เกิดต่อจากผลผลิตเป็นการพิจารณาถึงการให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มเปูาหมาย หรือ
ผู้ได้รับผลประโยชน์แก่กลุ่มเปูาหมาย หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ
๓. ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนร่วม
การรายงานผลและประเมินผลที่นาแผนไปปฏิบัติ คณะติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี๑ละครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนา
และสภา อบต. รวมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตามอานาจหน้าที่ประจาทุกปี
4. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
เพื่อจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่และดาเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์
วิเคราะห์กาหนดส่วนราชการและการแบ่งงานภายในององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ได้กาหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง
๓ ปี และแผน
อัตรากาลังพนักงานจ้าง โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่
๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ส่วนการคลัง
๓. ส่วนโยธา
๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป งานธุรการ งาน
พิมพ์ดี งานบุคคล งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตาบล งานนิติกร งานการพาณิชย์
งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทาแผนพัฒนาตาบล งานจัดทาข้อบัญญัติงบประ มาณรายจ่ายประจาปี งาน
ขออนุมัติดาเนินการตามข้อบัญญัติ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. ส่วนการคลัง ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน
การหักภาษีเงินได้และนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือปร ะจาวัน งานขออนุมัติเบิกเงิน
และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม การ
จัดทาบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือรับ
มอบหมาย

-22๓. ส่วนโยธา ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้า ฯลฯ
งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง และซ่อมบารุงทาง อาคาร
สะพาน แหล่งน้า งานควบคุมการก่อสร้าง รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยรับผิดชอบ การวางแผนการศึกษาการรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา การ
นิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากรการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึก ษา และส่งเสริมทานุบารุงศาสนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ดังนั้น จึงได้สรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก เป็นตัวกาหนดหน่วยดาเนินการว่าส่วนราชการใดเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดาเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ จากการสรุปแผนดาเนินการจะเป็นได้ว่า
ยุทธศาสตร์ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนาแหล่งน้า ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขและการกีฬา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการเมืองการบริหาร
นั้น เป็นยุทธศาสตร์ที่ สานักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ น
ผู้รับผิดชอบในหน่วยดาเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจน รวดเร็ว จึงต้อง ปรับปรุงตาแหน่งของ
สานักงานปลัด คือตาแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กาหนดของส่วนการคลัง คือ ตาแหน่ง
นักวิชาการการ เงินและบัญชี ส่วนโยธา คือตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตาแหน่งคนงานทั่วไป และส่วน
การศึกษาฯ คือตาแหน่งคนงานทั่วไป และนักการภารโรง เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลยางหัก ได้รับเงินจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ 2558 เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ขออนุมัติกาหนดตาแหน่งใหม่ และยุบเลิกตาแหน่งเดิม
เรื่องเดิม
ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2558 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบล ยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดราชบุรี (ก.อบต.จังหวัดราชบุรี ) ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2557 ซึ่งได้กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ๔ ส่วนราชการ ดังนี้
๑. พนักงานส่วนตาบล
๑.๑ บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยตาแหน่ง คือ
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน อบต. ๗)
จานวน ๑ อัตรา
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน อบต. ๖)
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ประกอบด้วยตาแหน่ง คือ
๑. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล(นักบริหารงานทั่วไป ๖) จานวน ๑ อัตรา
๒. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว
จานวน ๑ อัตรา
๓. นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
๔. บุคลากร ๓-๕/๖ว (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
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จานวน ๑ อัตรา
๖. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒-๔/๕ (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
๗. เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕
จานวน ๑ อัตรา
๘. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๔/๕ (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจา)
จานวน ๑ อัตรา
๑0. ผู้ช่วยนิติกร (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
๑3. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน ๓ อัตรา
14. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน ๒ อัตรา
๑.๓ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ประกอบด้วยตาแหน่ง คือ
๑. หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๖)
จานวน ๑ อัตรา
๒. นักวิชาการพัสดุ ๓-๕/๖ว (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕ (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕ (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา)
จานวน ๑ อัตรา
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ประกอบด้วยตาแหน่ง คือ
๑. หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖)
จานวน ๑ อัตรา
๒. นายช่างโยธา ๒-๔/๕,๖ว (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
3. ช่างโยธา ๑-๓/๔ (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
4. เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ 1-3/4
จานวน ๑ อัตรา
5. ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
จานวน ๑ อัตรา
6. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
จานวน 1 อัตรา
๑.๕ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบล
ยางหักประกอบด้วยตาแหน่ง คือ
๑. หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา ๖)
จานวน ๑ อัตรา
๒. นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
๓. ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
จานวน 4 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (ว่าง)
จานวน ๑ อัตรา
5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตามคุณวุฒิ (ว่าง) จานวน ๒ อัตรา
6. ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) (ว่าง 1)
จานวน 4 อัตรา
ดังนั้น จึงขอสรุปจานวนอัตราตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก เพื่อกาหนดเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรโดยให้สอดคล้องและเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าของการบริหารงานบุคคลเอาไว้ดังต่อไปนี้
1. พนักงานส่วนตาบล
จานวน ๒0 ตาแหน่ง ๒4 อัตรา
2. ลูกจ้างประจา
จานวน ๒ ตาแหน่ง ๒ อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 9 ตาแหน่ง 11 อัตรา

-244. พนักงานจ้างทั่วไป
รวมจานวนอัตราตาแหน่งทั้งสิ้น

จานวน 3 ตาแหน่ง 10 อัตรา
จานวน 34 ตาแหน่ง 47 อัตรา

จากอัตรากาลังในแต่ละส่วนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลยางหักได้กาหนดกรอบอัตรากาลัง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งสิ้น 34 ตาแหน่ง 47 อัตรา โดยที่
ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น มีภารกิ จและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
เกือบทุกส่วนราชการ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงมีความจาเป็นในการสรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับปริมาณงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการและแก้ไขการบริหารงานภายในส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ต่อไป
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง หมวด๓ ข้อ ๑๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล หมวด ๒ การกาหนดประเ ภท จานวน และอัตรา
ตาแหน่ง ข้อ ๒๓ ระบุว่า ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล หาก
องค์การบริหารส่วนตาบลมีเหตุผลความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลเพิ่มใหม่ นอกเหนือจากที่
กาหนดในแผนอัตรากาลังเพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิด ชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลไม่สามารถปรับปรุงกาหนดตาแหน่งโดย ปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่นได้ และไม่เป็นภาระทาง
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งใหม่ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
เหตุผลความจาเป็นที่ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
สานักงานปลัด มีความจาเป็นปรับปรุงตาแหน่ง จานวน ๑ ตาแหน่ง ดังนี้
1. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 จานวน ๑ อัตรา ปรับปรุง
ตาแหน่ง เป็น
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5,6 จานวน ๑ อัตรา
เพื่อรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ตามแผนงานและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจะมีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารราชการภายใน
องค์กรมีความต่อเนื่อง คล่องตัว และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ชุมชน และประชาชน ประกอบกับสถานการณ์
คลังและภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จึงจาเป็นต้องใช้บุคล ากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ มีความสามารถด้าน
การปฏิบัติงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอย่างดี เหมาะสมกับตาแหน่งและปริมาณงาน
ส่วนการคลัง มีความจาเป็นในการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
๑. ตาแหน่งนักวิชากา รการเงินและบัญชี ระดับ ๓-๕/๖ว เลขที่ตาแหน่ง ๐๔-๐๓07-๐๐๑
จานวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้กากับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับ
แผนกซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้
าหน่วยงานซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน

-25การเงินและบัญชี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีหรื
่ อปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนหนึ่งและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างเช่น จัดทาและดาเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณตลอ ดจนการจัดสรรงบประมาณไปให้
หน่วยงานต่างๆ ทาบัญชีทั่วไปของราชการ และทารายงานแสดงฐานะทางการเงินเป็นต้น ชี้แจงรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ศึกษา วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ตรวจร่างบันทึกและหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาขัดข้องต่าๆง เกี่ยวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชี ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลความจาเป็นเพื่อรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ตามแผนงานและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจะมีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งงานภายในส่วนการคลัง มี
ปริมาณมากขึ้น รวมทั้งมีการดาเนินโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติมีเป็นจานวนมาก ซึ่งต้องอาศัยความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานที่สูงขึ้น สามารถควบคุมและรับผิดชอบการทางานได้ในทุกด้ๆาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง
มีความสามารถในการบริหาร วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลยางหัก จึงขอกาหนดเพิ่มตาแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ ๓-๕/๖ว จานวน ๑ อัตรา
ส่วนโยธา มีความจาเป็นในการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
๑. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับ 2-4/5 เลขที่ตาแหน่ง ๐0-๐212-๐๐๑ จานวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการภายใต้การกากับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่างๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจ และ
สังคมฯลฯ การเก็บรักษา จัดทาทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบารุงรักษาซ่อมแซมตาม
กาหนดเวลาที่ฝุายเทคนิคกาหนดไว้จาหน่ายยานพาหนะที่ชารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง
การ
ตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสาคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติ
พนักงานส่วนตาบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การ
รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว มีเจ้าหน้าที่รองรับในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลยางหักตลอดจนความต่อเนื่องของการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอกาหนดเพิ่มตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2-4/5 จานวน ๑ อัตรา
2. ตาแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานด้านไฟฟูารวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ได้มีการประสอบสอบราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟูา ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานมี
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จึงขอกาหนดเพิ่มตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
ส่วนโยธา มีความจาเป็นที่ต้องยุบเลิก จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
1. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ ๑-๓/๔ จานวน ๑ อัตรา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 4
ขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหักได้ สอบเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และมีคาสั่งให้โอนย้ายไปดารง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านบุคคลและการปฏิบัติงานไม่เกิดความซ้าซ้อน กันองค์การ
บริหารส่วนตาบลยางหักจึงขอยุบเลิกพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการระดับ 1-3/4 จานวน ๑ อัตรา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความจาเป็นในการกาหนดตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
เพิ่มใหม่ จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
1. ตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในปัจจุบัน ส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมมีบุคลากรประจาในหน่วยงานอยู่ 1 อัตรา ส่งผลให้การปฏิบัติงานในส่วนการศึกษาฯ ไม่
คล่องตัวบางครั้งก่อให้เกิดความล่าช้าในด้านการบริหารงาน
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานมี ความคล่องตัว มี
เจ้าหน้าที่รองรับในการปฏิบัติงานด้าน เอกสารต่าง ๆ และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก จึงขอ
กาหนดเพิ่มตาแหน่งคนงานทั่วไป จานวน ๑ อัตรา
2. ตาแหน่งนักการภารโรง จานวน ๑ อัตรา
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ
2558 ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงจาเป็นต้องมี ตาแหน่งนักการภารโรง ในการทาหน้าที่ดูแลทาความ
สะอาด ปิด-เปิด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานมี ความคล่องตัว มีเจ้าหน้าที่รองรับในการ
ปฏิบัติงานด้านการทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก จึงขอ
กาหนดเพิ่มตาแหน่งนักการภารโรง จานวน ๑ อัตรา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีความจาเป็นที่ต้องยุบเลิกตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 2 ตาแหน่ง ดังนี้
1. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน 1 อัตรา
เนื่องจากได้กาหนดตาแหน่งในแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ขอยุบเลิกตาแหน่งนี้เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่ว่าง เป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่าย และได้การกาหนดตาแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป ) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบล
ยางหักจะมอบหมายให้คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ต่อไป
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านบ ุคคลและการปฏิบัติงานไม่เกิดความซ้าซ้อนกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก จึงขอยุบเลิก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จานวน ๑ อัตรา
2. ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ตามคุณวุฒ)ิ จานวน 2 อัตรา
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0893.4/ว 1418 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรื่องการจัดสรรอัตราพนักงาน
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2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ได้รับการจัดสรรอัตราตาแหน่งและเงินเดือน ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 3 อัตรา
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้าน บุ คคลและการปฏิบัติงานไม่เกิดความซ้าซ้อนกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก จึงขอยุบเลิก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ตามคุณวุฒิ )
จานวน 2 อัตรา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความจาเป็นที่ต้องยุบเลิก ตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
1. ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0893.4/ว 1418 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรื่องการจัดสรรอัตราพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ได้รับการจัดสรรอัตราตาแหน่งและเงินเดือน ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 3 อัตรา
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภา ระค่าใช้จ่ายในด้าน บุ คคลและการปฏิบัติงานไม่เกิดความซ้าซ้อนกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก จึงขอยุบเลิกพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา

-285. โครงสร้างการกาหนดตาแหน่ง เปรียบเทียบเก่า - ใหม่
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก

1.
2.
3.
4.

ส่วนราชการภายใน
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างส่วนราชการ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)
(ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
ส่วนราชการภายใน
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ส่วนการคลัง
3. ส่วนโยธา
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อัตรากาลัง
1.1 นักบริหารงาน อบต. 7 (ปลัดอบต.) (1)
1.2 นักบริหารงาน อบต. 6 (รองปลัดอบต.) (-)
(อยู่ระหว่างการสรรหา)

กาหนดอัตรากาลัง
1.1 นักบริหารงาน อบต. 7 (ปลัดอบต.) (1)
1.2 นักบริหารงาน อบต. 6 (รองปลัดอบต.) (-)
(อยู่ระหว่างการสรรหา)

อัตรากาลัง สานักงานปลัด อบต.
๑.1 หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) (1)
1.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว (1)
1.3 นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.4 บุคลากร ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.5 นิติกร ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.๖ เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒-๔/๕ (-) (ว่าง)
1.7 เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ (1)
1.๘ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๔/๕ (-) (ว่าง)
1.9 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจา) (1)
1.10 ผู้ช่วยนิติกร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) (1)
1.12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่ รการ (พนักงานจ้างตามภารกิ)จ(1)
1.13 พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) (3)
1.14 คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) (2)

กาหนดอัตรากาลัง สานักงานปลัด อบต.
๑.1 หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) (1)
1.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว (1)
1.3 นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.4 บุคลากร ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.5 นิติกร ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.๖ เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒-๔/๕,6 (-) (ว่าง) ปรับปรุงตาแหน่ง****
1.7 เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ (1)
1.๘ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๔/๕ (-) (ว่าง)
1.9 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจา) (1)
1.10 ผู้ช่วยนิติกร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) (1)
1.12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.13 พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) (3)
1.14 คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) (2)
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๑.1 หัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง ๖) (1)
1.2 นักวิชาการพัสดุ ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕ (-) (ว่าง)
1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕ (-) (ว่าง)
1.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา) (1)
1.6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.9 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่ รการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)

กาหนดอัตรากาลัง ส่วนการคลัง
๑.1 หัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง ๖) (1)
1.2 นักวิชาการพัสดุ ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.3 นักวิชาการการเงินและบัญชี3-5/6ว (1) กาหนดเพิ่ม****
1.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕ (-) (ว่าง)
1.5 เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕ (-) (ว่าง)
1.6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจา) (1)
1.7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.9 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพั่ สดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.10 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่ รการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)

อัตรากาลัง ส่วนโยธา
๑.1 หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖) (1)
1.2 นายช่างโยธา ๒-๔/๕,๖ว (-) (ว่าง)
1.3 ช่างโยธา ๑-๓/๔ (-) (ว่าง)
1.4 เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ 1-3/4 (1)
1.5 ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.6 คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) (1)

กาหนดอัตรากาลัง ส่วนโยธา
๑.1 หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖) (1)
1.2 นายช่างโยธา ๒-๔/๕,๖ว (-) (ว่าง)
1.3 ช่างโยธา ๑-๓/๔ (-) (ว่าง)
1.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 (-) กาหนดเพิ่ม****
1.4 เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ 1-3/4 (1) ยุบเลิก****
(ว่าง 1 เมษายน 2558)
1.5 ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) (1)
1.6 คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) (1) ,
(2) กาหนดเพิ่ม**** รวมเป็น 3 อัตรา

อัตรากาลังส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.1 หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา ๖) (1)
1.2 นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.3 ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (4)
1.4 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) (-) (ว่าง)
1.5 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ตามคุณวุฒิ (-) (ว่าง)
1.6 ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) (4) (ว่าง 1)

กาหนดอัตรากาลังส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.1 หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา ๖) (1)
1.2 นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (-) (ว่าง)
1.3 ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (4)
1.4 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(พนักงานจ้างตามภารกิ)จ
(-) (ว่าง) ยุบเลิก****
1.5 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ตามคุณวุฒิ (-) (ว่าง) ยุบเลิก****
1.6 ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) (4) (ว่าง 1),
(1) ยุบเลิก****
1.7 คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) (2) กาหนดเพิ่ม****
1.8 นักการภารโรง(พนักงานจ้างทั่วไป) (1) กาหนดเพิ่ม****

-306. การจัดกรอบอัตรากาลัง 3 ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ส่วนราชการ
ชื่อตาแหน่งตามสายงาน
พนักงานส่วนตาบล
1. นักบริหารงาน อบต.7 (ปลัด อบต.)
2. นักบริหารงาน อบต.๖ (รองปลัด อบต.)
สานักงานปลัด อบต.
พนักงานส่วนตาบล
3. นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าสานักปลัด)
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว
5. บุคลากร ๓-๕/๖ว
6. นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว
7. นิติกร ๓-๕/๖ว
8. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒-๔/๕,6
9. เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕
10.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๔/๕
ลูกจ้างประจา
11.เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
12.ผู้ช่วยนิติกร
13.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
14.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
15.พนักงานขับรถยนต์
16.คนงานทั่วไป
ส่วนการคลัง
พนักงานส่วนตาบล
17.นักบริหารงานการคลัง 6 (หน.ส่วนการคลัง)
18.นักวิชาการพัสดุ ๓-๕/๖ว
19.นักวิชาการการเงินและบัญชี 3-5/6ว
20.เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕
21.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕
ลูกจ้างประจา
22.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรอบอัตรากาลังใหม่
กรอบอัตรา
กาลังเดิม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

1
1

-

-

-

-

-

-

ว่าง

๑
๑
๑
๑
1
๑

-

-

-

-

-

-

ว่าง
ว่าง
ว่าง
ปรับปรุง

๑
1

-

-

-

-

-

-

ว่าง

๑

-

-

-

-

-

-

1
๑
๑

-

-

-

-

-

-

๓
๒

-

-

-

-

-

-

๑
1
๑
1

+1
-

-

-

+1
-

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

ว่าง
กาหนดเพิ่ม

ว่าง
ว่าง

-31แผนอัตรากาลัง ๓ ปีและแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ส่วนราชการ
ชื่อตาแหน่งตามสายงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
23. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
24. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
25. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
26. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ส่วนโยธา
พนักงานส่วนตาบล
27. นักบริหารงานช่าง ๖ (หน.ส่วนโยธา)
28. นายช่างโยธา ๒-๔/๕,๖ว
29. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
30. ช่างโยธา ๑-๓/๔
31. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑-๓/๔
พนักงานจ้างตามภารกิจ
32. ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
33. คนงานทั่วไป
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล
34. นักบริหารการศึกษา ๖
(หน.ส่วนการศึกษา)
35. นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว
36. ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
37. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
38. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ตามคุณวุฒ)ิ
พนักงานจ้างทั่วไป
39. ผู้ดูแลเด็ก
40. คนงานทั่วไป
41. นักการภารโรง
รวมทั้งสิ้น

กรอบอัตรากาลังใหม่
กรอบอัตรา
กาลังเดิม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

เพิ่ม / ลด
หมายเหตุ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

1
1
1
1

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1

+1
-1

-

-

+1
-1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

+2

-

-

+2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1
4

-

-

-

-

-

-

ว่าง

1
2

-1
-2

-

-

-1
-2

-

-

ยุบเลิก
ยุบเลิก

4
-

-1
+2
+1

-

-

-1
+2
+1

-

-

ยุบเลิก
กาหนดเพิ่ม

47

+7/-5

-

-

+7/-5

-

-

-

กาหนดเพิ่ม

ยุบเลิก

กาหนดเพิ่ม

กาหนดเพิ่ม

-327. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
วิธีการคิดคานวณวงเงินเพื่อใช้แบบประกอบในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2560
แบบการแสดงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ที่

๑
๒

ชื่อสายงาน

พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)
นักบริหารงานอบต. (รองปลัดอบต.)
สานักงานปลัดอบต.

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

๗
๖
๖
๕

จานวนที่มีอยู่

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

ค่าใช้จ่ายรวม

จานวน
คน

จานวนเงิน

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๖

๑
๑

๑
-

๓๙๘,๑๖๐
-

๑
๑

๑
๑

๑
๑

+1

-

-

๑๓,๓๒๐

๑๓,๐๘๐
10,440

๑
๑
๑
-

311,880
๒๔๔,๘๐๐
๑๒๕,๒๘๐
-

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
+1
+๑
+๑
+๑

-

-

๒๔๒,๗๐๐
๒๔๒,๗๐๐
๒๔๒,๗๐๐
๑๙๘,๙๖๐

๔
๒-๔/๕

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

-

๑

๑

๑๑๖,๕๒๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑
๑

1
1
๑

180,000
112,800
๑๓๔,๗๖๐

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

๒
๓
๑๙

๒
๓
๑๓

๒๑๖,๐๐๐
๓๒๔,๐๐๐
๒,164,2๐๐

๒
๓
๑๙

๒
๓
๑๙

๒
๓
๑๙

+๖

หมายเหตุ

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑๓,๔๔๐
10,440

๔๑๑,๔๘๐
259,440

๔๒๔,๕๖๐
269,880

๔๓๘,๐๐๐
280,320

๑๙๘,๙๖๐

10,880
๘,๗๖๐
๘,๕๘๐
๘,๕๘๐
๘,๕๘๐
๗,๐๘๐
๖,๐๐๐
๗,๐๘๐

10,040
๘,๗๖๐
๘,๕๘๐
๘,๕๘๐
๘,๕๘๐
๗,๐๘๐
๕,๔๐๐
๗,๐๘๐

322,440
๒๕๓,๕๖๐
๒๔๒,๗๐๐
๒๔๒,๗๐๐
๒๔๒,๗๐๐
๑๙๘,๙๖๐
๑๓๑,๔๐๐
๑๙๘,๙๖๐

333,240
๒๖๒,๓๒๐
๒๕๑,๒๘๐
๒๕๑,๒๘๐
๒๕๑,๒๘๐
๒๐๖,๐๔๐
๑๓๗,๔๐๐
๒๐๖,๐๔๐

344,280
๒๗๑,๐๘๐
๒๕๙,๘๖๐
๒๕๙,๘๖๐
๒๕๙,๘๖๐
๒๑๓,๑๒๐
๑๔๒,๘๐๐
๒๑๓,๑๒๐

-

๔,๓๒๐

๔,๓๒๐

๔,๓๒๐

๑๒๐,๘๔๐

๑๒๕,๑๖๐

๑๒๙,๔๘๐

-

-

๑๘๐,๐๐๐
4,560
๕,๔๐๐

๗,๒๐๐
4,800
๕,๖๔๐

๗,๕๖๐
4,920
๕,๗๖๐

๑๘๐,๐๐๐
117,300
๑๔๐,๑๖๐

๑๘๗,๒๐๐
112,160
๑๔๕,๘๐๐

๑๙๔,๗๖๐
127,080
๑๕๑,๕๖๐

-

-

-

-

-

๑,618,500

๑11,02๐

๑๑๐,54๐

๒๑๖,๐๐๐
๓๒๔,๐๐๐
๓,๖02,64๐

๒๑๖,๐๐๐
๓๒๔,๐๐๐
๓,๗03,๖๔๐

๒๑๖,๐๐๐
๓๒๔,๐๐๐
๓,๘25,18๐

259,440

ว่างเดิม

พนักงานส่วนตาบล

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑1
๑2
๑3
๑4
๑4
๑5

นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากร
นักพัฒนาชุมชน
นิติกร
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ลูกจ้างประจา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนิติกร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง (สานักปลัด)

๓-๕/๖ว
๓-๕/๖ว
๓-๕/๖ว
๒-๔/๕,6

10,560
๘,๗๖๐

๖,๑๒๐

ว่างเดิม
ว่างเดิม
ว่างเดิม
ปรับปรุง
ว่างเดิม

-33วิธีการคิดคานวณวงเงินเพื่อใช้แบบประกอบในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2560
แบบการแสดงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ที่

ชื่อสายงาน

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

๖

จานวนที่มีอยู่

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

จานวน
คน

จานวนเงิน

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๕๘

๒-๔/๕
๒-๔/๕

๑
๑
๑
๑
๑

๑
-

๒๙๑,๓๖๐
-

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

+๑
+๑
+๑
+๑

-

-

-

๑

๑

๑๔๕,๐๘๐

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑
10

๑
๑
๑
1
๖

๑๔๓,๖๔๐
๑๓๔,๗๖๐
๑๓๔,๗๖๐
112,800
962,400

๑
๑
๑
๑
10

๑
๑
๑
๑
10

๑
๑
๑
๑
10

+4

๖
๒-๔/๕
๑-๓/๔
๔

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑

๒๘๖,๓๒๐
84,180

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

-

๑

1

112,800

๑

๑

-

3
9

๑
4

๑08,๐๐๐
591,30๐

3
9

3
9

ค่าใช้จ่ายรวม

๒๕๕๙

๒๕๖๖

๒๔๒,๗๐๐
๒๔๒,๗๐๐
๑๙๘,๙๖๐
๑๙๘,๙๖๐

๑๐,๒๐๐
๘,๕๘๐
๘,๕๘๐
๗,๐๘๐
๗,๐๘๐

-

๕,๔๐๐

-

-

๕,๗๖๐
๕,๔๐๐
๕,๔๐๐
4,560

+๑
+๑
+๑
-1

-

-

๑๙๘,๙๖๐
๑๙๘,๙๖๐
๑๖๕,๗๘๐

๑

-

-

3
9

+2

-

หมายเหตุ

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑๐,๕๖๐
๘,๕๘๐
๘,๕๘๐
๗,๐๘๐
๗,๐๘๐

๔๘๒,๐๔๐
๒๔๒,๗๐๐
๒๔๒,๗๐๐
๑๙๘,๙๖๐
๑๙๘,๙๖๐

๔๙๒,๒๔๐
๒๕๑,๒๘๐
๒๕๑,๒๘๐
๒๐๖,๐๔๐
๒๐๖,๐๔๐

๕๐๒,๘๐๐
๒๕๙,๘๖๐ ว่างเดิม
๒๕๙,๘๖๐ กาหนดเพิ่ม
๒๑๓,๑๒๐ ว่างเดิม
๒๑๓,๑๒๐ ว่างเดิม

๕,๔๐๐

๕,๔๐๐

๑๕๐,๔๘๐

๑๕๕,๘๘๐

๑๖๑,๒๘๐

๖,๐๐๐
๕,๖๔๐
๕,๖๔๐
4,800
69,00๐

๖,๒๔๐
๕,๗๖๐
๕,๗๖๐
4,920
๖9,96๐

๑๔๙,๔๐๐
๑๔๐,๑๖๐
๑๔๐,๑๖๐
117,300
2,062,๘6๐

๑๕๕,๔๐๐
๑๔๕,๘๐๐
๑๔๕,๘๐๐
112,160
2,121,920

๑๖๑๖๔๐
๑๕๑,๕๖๐
๑๕๑,๕๖๐
127,080
2,201,880

3,240

๑๐,๒๐๐
๗,๐๘๐
๗,๐๘๐
๕,๖๔๐
-

๑๐,๕๖๐
๗,๐๘๐
๗,๐๘๐
๕,๖๔๐
-

๒๙๖,๒๘๐
๑๙๘,๙๖๐
๑๙๘,๙๖๐
๑๖๕,๗๘๐
87,420

๓๐๖,๔๘๐
๒๐๖,๐๔๐
๒๐๖,๐๔๐
๑๗๑,๔๒๐
-

๓๑๗,๐๔๐
๒๑๓,๑๒๐
๒๑๓,๑๒๐
๑๗๗,๐๖๐
-

-

4,560

4,800

4,920

117,300

112,160

127,080

-

-

-

-

581,460

34,8๐๐

35,28๐

216,๐๐๐
๑,๒80,70๐

324,๐๐๐
๑,326,14๐

ส่วนการคลัง
พนักงานส่วนตาบล
๑ นักบริหารงานการคลัง
2 นักวิชาการพัสดุ
๓ นักวิชาการการเงินและบัญชี
4 เจ้าพนักงานพัสดุ
5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ลูกจ้างประจา
6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
8 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
9 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๑0 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง (ส่วนการคลัง)

๓-๕/๖ว
๓-๕/๖ว

๙,๙๖๐

919,80๐

ส่วนโยธา
๑
2
3
๔
๕
๖
๗

พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง (ส่วนโยธา)

๒-๔/๕,๖ว

+5-/-1

๙,๙๖๐

ยุบเลิก

324,๐๐๐ กาหนดเพิ่ม
๑,371,42๐

-34วิธีการคิดคานวณวงเงินเพื่อใช้แบบประกอบในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี และแผนอัตรากาลังพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2560
แบบการแสดงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ที่

ชื่อสายงาน

ระดับ
ตาแหน่ง

จานวน
ทั้งหมด

๖
๖ว

จานวนที่มีอยู่

อัตราตาแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

ภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

ค่าใช้จ่ายรวม

จานวน
คน

จานวนเงิน

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๖

1
4

322,440
748,80๐

๑
๑
๔

๑
๑
๔

๑
๑
๔

+1
-

-

-

10,800

ครูผู้ช่วย

๑
๑
๔

๒๔๒,๗๐๐
-

11,040
๘,๕๘๐
-

-

4

3

324,๐๐๐

3

3

3

-1

-

-

-

-

2
1

๘
๓1

๑,395,24๐
5,๐71,14๐

2
1
๑2
50

2
1
๑2
50

2
1
๑2
50

+2
+1

-

-

-

หมายเหตุ

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

11,160
๘,๕๘๐
-

333,240
๒๔๒,๗๐๐
-

344,280
๒๕๑,๒๘๐
-

355,440
๒๕๙,๘๖๐ ว่างเดิม
- เงินอุดหนุน

-

-

108,000

108,000

108,000

19,620

19,740

108,000
54,000
845,940
7,792,140
1,558,428
9,350,568
36.13

216,000
108,000
1,027,560
8,179,260
1,635,852
9,815,112
36.12

216,000
108,000
1,047,300
8,445,780
1,689,156
10,134,936
35.52

ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

4

พนักงานส่วนตาบล
นักบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก

5
6

คนงานทั่วไป
นักการภารโรง

๑
๒
๓

รวมเงินเดือนค่าจ้าง(ส่วนการศึกษาฯ)

๑3
51

รวม
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%

รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี

หมายเหตุ

+4/-1
+๑9/-2

253,500
3,373,260 234,440 235,520

๑. งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕,๘๗๕,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗,๑๖๘,๗๕๐ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘)
๓. งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๘,๕๒๗,๑๘๗ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙)
๔. รายได้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕7 จานวน ๑7,203,955.91 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ณ กันยายน ๒๕๕7
๕. งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 จานวน ๒๕,๘๗๕,๐๐๐.- บาท (ที่ขออนุมัติต่อสภาอบต.ยางหัก)
๖. ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างตลอดจนพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8 จานวน ๖,818,18๐.-บาท (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕8)
๗. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๖ ต่องบประมาณรายจ่ายฯ ตามข้อ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๒6.35
๘. องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก มีจานวนหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้านพื้นที่ ๒๙๗ ตร.กม. มีประชากร ๗,๒๓๙ คน ครัวเรือน ๓,๐๔๑ ครัวเรือน

เงินอุดหนุน(2)

เงิน อบต. (1)
ยุบเลิก(1)
กาหนดเพิ่ม
กาหนดเพิ่ม
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๘. การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
แบบวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง

อัตรา
(เดิม)

สานักงานปลัด
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 2-4/5,6

-

มาตรฐานปริมาณงาน/
ตาแหน่ง/ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา
/ตาแหน่ง/ปี

ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการปูองกันและ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปูองกันระงับ
ระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ที่ไม่ยากภายใต้
อัคคีภัย
การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคาสั่ง - ปูองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่าง
วาตภัย จากธรรมชาติ
แน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติ
- อพยพผูป้ ระสบภัย และทรัพย์สิน
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- ฟื้นฟู บูรณะ สิ่งที่ชารุดให้คงภาพเดิม
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
+1

-

-

รวม

หมายเหตุ

+1

ปรับปรุง
ตาแหน่ง

-36แบบวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง

อัตรา
(เดิม)

มาตรฐานปริมาณงาน/
ตาแหน่ง/ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา
/ตาแหน่ง/ปี

-

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับ
แผนกซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหน่วยงาน ซึ่ง
เป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
คุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานวิชาการประชาสัมพันธ์ โดย
ควบคุมตรวจสอบงานของเจ้าหน้าที่ หรือผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาจานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงาน
วิชาการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยากมาก โดย
ไม่จาเป็นต้องมีผู้กา กับตรวจสอบ หรือภายใต้
การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ
ตรวจตามความถูกต้องของบัญชีต่างๆ จานวน
800 ครั้ง
- จัดทารายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง
เป็นรายเดือน ,รายไตรมาส และรายงานต่างๆ
เกี่ยวกับทางการเงินและบัญชีจานวน 12 ครั้ง
- ตรวจใบสรุปใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงินทั้งปี
จานวน 275 ครั้ง
- จัดทาทะเบียนคุมรายจ่าย (การ์ดรายจ่าย )
การใช้เงินงบประมาณและนอกงบประมาณ
จานวน 276 รายการ
- แจ้งหน่วยงานย่อย,ห้างร้านฯ รับเงิน จานวน
364 ครั้ง
- จ่ายเช็คให้หน่วยงานย่อย ,บริษัท ,ห้างร้าน
จานวน 364 รายการ
- ตรวจเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย ,เงินยืม
จานวน 38 ครั้ง
- รายงานสถานะการเงินประจาวัน จานวน
228 รายการ
- จัดทาทะเบียนเงินรายรับจานวน 24 รายการ
- จัดทาบัญชีแยกประเภทจานวน 88 รายการ
- รับเงินจากหน่วยงานย่อยต่างๆจานวน 3 ครั้ง
- จัดทารายงานจัดทาเช็ค จานวน 185 ครั้ง
- การพิมพ์เช็คที่ต้องจ่าย จานวน 687 ฉบับ

ส่วนการคลัง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
๓-5/6ว

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
+1

-

-

รวม

หมายเหตุ

+1

กาหนดเพิ่ม

-37แบบวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ส่วนโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
2-4/5

อัตรา
(เดิม)

มาตรฐานปริมาณงาน/
ตาแหน่ง/ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา
/ตาแหน่ง/ปี

๑

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสาร
บรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคาสั่ง หรือแบบ
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือ
ละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ ส่ง
ลงทะเบียน แยกประเภทแ ละจัดส่งหนังสือ
เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่าง
หนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้อง
ของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสาเนา
หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและ
คัดลอกลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษา
และเบิกจ่ายพัสดุค รุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูล
และสถิติทั่วไป ช่วยทาบันทึก ย่อเรื่อง ช่วย
จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออานวยความสะดวก และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

- ลงทะเบียนหนังสือรับส่วนโยธา
จานวน ๖๐ เรื่อง
- จัดทาบันทึกขออนุมัติต่างๆ
จานวน ๒๔ เรื่อง
- เก็บรวมรวบเอกสาร จานวน ๑๕ แฟูม
- การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุ จานวน ๑๗ ราย
- การโต้ตอบหนังสือราชการ
จานวน ๔๕ เรื่อง
- ติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
+1

-

-

รวม

หมายเหตุ

+๑

กาหนดเพิ่ม

-38แบบวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลยางหักอาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ส่วนราชการ/ตาแหน่ง
ส่วนโยธา
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)

อัตรา
(เดิม)

มาตรฐานปริมาณงาน/
ตาแหน่ง/ปี

1

ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน
ด้านไฟฟูา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้ง

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา
/ตาแหน่ง/ปี
- จัดสถานที่ในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. จานวน ๕๐ ครั้ง
- งานซ่อมแซมไฟฟูา จานวน 20 ครั้ง
- งานดูแลรวมทั้งเป็นพนักงานขับรถกระเช้า
ไฟฟูา จานวน 1 คัน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 30 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
+2

-

-

รวม

หมายเหตุ

1/+2

กาหนดเพิ่ม

-39แบบวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
อัตรา
(เดิม)

ส่วนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)

-

ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัตหิ น้าที่ - บันทึกข้อมูลสารสนเทศเด็กของศูนย์พัฒนา
เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เด็กเล็ก จานวน ๖ ศูนย์
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.สีวะรา จานวน ๑๖ คน
๒.บ้านไทรงาม จานวน ๑๕ คน
๓.บ้านท่ายางจานวน ๑๘ คน
๔.บ้านหินสี จานวน ๒๒ คน
๕.บ้านแม่ประจัน จานวน ๑๕ คน
๖.บ้านห้วยศาลา จานวน ๓๓ คน
- บันทึกข้อมูลต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน ๖ ศูนย์
- ติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
จานวน 15 ครั้ง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 20 ครั้ง

+2

-

-

ปฏิบัติงานที่ ทาความสะอาด เปิด-ปิด อาคาร - เปิด – ปิด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ จานวน 4 เดือน
ได้รับมอบหมาย
- ทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 4 เดือน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 15 ครั้ง

+1

-

นักการภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)

มาตรฐานปริมาณงาน/
ตาแหน่ง/ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา
/ตาแหน่ง/ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ส่วนราชการ/ตาแหน่ง

รวม

หมายเหตุ

-

+2

กาหนดเพิ่ม

-

+๑

กาหนดเพิ่ม

-40ตารางแสดงปริมาณงานเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5,6
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ปริมาณงานเดิม
1. งานปูองกันและระงับอัคคีภัยจานวน 10 ครั้ง
2. งานวิเคราะห์และพิจารณาทาความเห็นสรุป
รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการด้าน
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย จานวน 10 ครั้ง
3. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร จานวน 365 วัน
4. งานซ้อมแผนฝึกอบรมอาสาปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จานวน 2 ครั้ง
5. จัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 ครั้ง
6. รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
จานวน 4 ครั้ง
7. จัดทาคาสั่งเกี่ยวกับงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน 20 ครั้ง
8. งานจัดส่งน้าแก่ประชาชน ตามคาร้องขอ
สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภคจานวน 360 ครั้ง
9. งานตรวจสอบ รายงาน สรุปผล ในการออก
ตรวจเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ภายในเขตพื้นที่
จานวน 20 ครั้ง
10.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 35 ครั้ง

ปริมาณงานใหม่ (2558)
คิดเป็นร้อยละ
1. งานปูองกันและระงับอัคคีภัยจานวน 15 ครั้ง
50.00
2. งานวิเคราะห์และพิจารณาทาความเห็นสรุป
รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการด้าน
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย จานวน 15 ครั้ง
50.00
3. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร จานวน 365 วัน
0.00
4. งานซ้อมแผนฝึกอบรมอาสาปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จานวน 2 ครั้ง
0.00
5. จัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 ครั้ง
0.00
6. รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
จานวน 6 ครั้ง
50.00
7. จัดทาคาสั่งเกี่ยวกับงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน 35 ครั้ง
75.00
8. งานจัดส่งน้าแก่ประชาชน ตามคาร้องขอ
สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภคจานวน 400 ครั้ง
11.11
9. งานตรวจสอบ รายงาน สรุปผล ในการออก
ตรวจเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ภายในเขตพื้นที่
จานวน 25 ครั้ง
25.00
10.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 45 ครั้ง
28.57
รวม

คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

=
=

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ

=
28.97

ร้อยละของปริมาณงาน
จานวนปริมาณงานใหม่
289.68
10
28.97

289.68

-41ตารางแสดงปริมาณงานเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ตาแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 3-5/6ว
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ปริมาณงานเดิม
ปริมาณงานใหม่ (2558)
คิดเป็นร้อยละ
1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
1. งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในด้านงบประมาณ จานวน 1 ครั้ง
ในด้านงบประมาณ จานวน 2 ครั้ง
100.00
2. งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการ
2. งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการ
คงเหลือให้ตรงตามบัญชี จานวน 12 ครั้ง
คงเหลือให้ตรงตามบัญชี จานวน 16 ครั้ง
33.33
3. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี
3. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี
จานวน 4 ครั้ง
จานวน 6 ครั้ง
50.00
4. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานและหลักฐาน 4. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานและหลักฐาน
การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย
การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย
การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
1) ตรวจสอบการทาสัญญา
1) ตรวจสอบการทาสัญญา
จานวน 10 โครงการ
จานวน 15 โครงการ
50.00
2) ตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ
2) ตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ
จานวน 15 โครงการ
จานวน 20 โครงการ
33.33
3) ตรวจสอบการเบิกจ่าย
3) ตรวจสอบการเบิกจ่าย
จานวน 740 ฎีกา
จานวน 800 ฎีกา
8.11
4) ตรวจสอบการลงบัญชี
4) ตรวจสอบการลงบัญชี
จานวน 12 ครั้ง
จานวน 24 ครั้ง
100.00
5) ตรวจสอบการเก็บรักษาพัสดุ
5) ตรวจสอบการเก็บรักษาพัสดุ
ในคลังพัสดุ จานวน 2 ครั้ง
ในคลังพัสดุ จานวน 4 ครั้ง
100.00
5. งานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณและ 5. งานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
จานวน 15 โครงการ
จานวน 20 โครงการ
33.33
6. งานตรวจสอบเงินยืมและการจ่ายเงิน
6. งานตรวจสอบเงินยืมและการจ่ายเงิน
ทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณ
ทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภท จานวน 19 ครั้ง
ทุกประเภท จานวน 25 ครั้ง
31.58
7. งานฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา
7. งานฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา
ในการปฏิบัติงาน จานวน 2 ครั้ง
ในการปฏิบัติงาน จานวน 4 ครั้ง
100.00
รวม
639.68
คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

=
=

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ

=
58.15

ร้อยละของปริมาณงาน
จานวนปริมาณงานใหม่
639.68
11
58.15

-42ตารางแสดงปริมาณงานเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ปริมาณงานเดิม
๑. ลงทะเบียนหนังสือรับส่วนโยธา
จานวน 30 เรื่อง/ครั้ง
๒. จัดทาบันทึกขออนุมัติต่างๆ
จานวน 15 เรื่อง/ครั้ง
๓. เก็บรวมรวบเอกสาร
จานวน ๑๑ แฟูม
๔. การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุ
จานวน ๑1 ราย/ครั้ง
๕. การโต้ตอบหนังสือราชการ
จานวน 32 เรื่อง/ครั้ง

ปริมาณงานใหม่ (๒๕๕๘)
๑. ลงทะเบียนหนังสือรับส่วนโยธา
จานวน ๖๐ เรื่อง/ครั้ง
๒. จัดทาบันทึกขออนุมัติต่างๆ
จานวน ๒๔ เรื่อง/ครั้ง
๓. เก็บรวมรวบเอกสาร
จานวน ๑๕ แฟูม
๔. การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุ
จานวน ๑๗ ราย/ครัง้
๕. การโต้ตอบหนังสือราชการ
จานวน ๔๕ เรื่อง/ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ
100.00
60.00
36.36
54.55
40.63
รวม

คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

=
=

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ

=
58.31

ร้อยละของปริมาณงาน
จานวนปริมาณงานใหม่
291.54
5
58.31

291.54

-43ตารางแสดงปริมาณงานเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ปริมาณงานเดิม
1. จัดสถานที่ในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. จานวน 40 ครั้ง
2. งานซ่อมแซมไฟฟูา จานวน ๘ ครั้ง
3. งานดูแลรวมทั้งเป็นพนักงานขับรถกระเช้า
ไฟฟูา จานวน 1 คัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 20 ครั้ง

ปริมาณงานใหม่ (๒๕๕๘)
คิดเป็นร้อยละ
1. จัดสถานที่ในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. จานวน ๕๐ ครั้ง
25.00
2. งานซ่อมแซมไฟฟูา จานวน 20 ครั้ง
150.00
3. งานดูแลรวมทั้งเป็นพนักงานขับรถกระเช้า
0.00
ไฟฟูา จานวน 1 คัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
50.00
จานวน 30 ครั้ง

รวม
คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

=
=

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ

=
56.25

ร้อยละของปริมาณงาน
จานวนปริมาณงานใหม่
225.00
4
56.25

225.00

-44ตารางแสดงปริมาณงานเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ปริมาณงานเดิม
1. บันทึกข้อมูลสารสนเทศเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๖ ศูนย์
๑) สีวะรา จานวน ๑2 คน
๒) บ้านไทรงาม จานวน ๑0 คน
๓) บ้านท่ายางจานวน ๑1 คน
๔) บ้านหินสี จานวน 18 คน
๕) บ้านแม่ประจัน จานวน ๑1 คน
๖) บ้านห้วยศาลา จานวน 28 คน
2. บันทึกข้อมูลต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน ๖ ศูนย์
3. ติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จานวน 10 ครั้ง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 10 ครั้ง

ปริมาณงานใหม่ (๒๕๕๘)
คิดเป็นร้อยละ
1. บันทึกข้อมูลสารสนเทศเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๖ ศูนย์
๑) สีวะรา จานวน ๑๖ คน
33.33
๒) บ้านไทรงาม จานวน ๑0 คน
0.00
๓) บ้านท่ายางจานวน ๑๘ คน
63.64
๔) บ้านหินสี จานวน ๒๒ คน
22.22
๕) บ้านแม่ประจัน จานวน ๑๕ คน
36.36
๖) บ้านห้วยศาลา จานวน ๓๓ คน
17.86
2. บันทึกข้อมูลต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน ๖ ศูนย์
0.00
3. ติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จานวน 15 ครั้ง
50.00
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 20 ครั้ง
100.00

รวม
คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

=
=

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ

=
35.93

ร้อยละของปริมาณงาน
จานวนปริมาณงานใหม่
323.41
9
35.93

323.41

-45ตารางแสดงปริมาณงานเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ตาแหน่ง นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ปริมาณงานเดิม
1. เปิด – ปิด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 6 เดือน
2. ทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 6 เดือน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 15 ครั้ง

ปริมาณงานใหม่ (๒๕๕๘)
1. เปิด – ปิด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 12 เดือน
2. ทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 12 เดือน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 20 ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ
100.00
100.00
33.33

รวม
คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

=
=

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ

=
77.78

ร้อยละของปริมาณงาน
จานวนปริมาณงานใหม่
233.33
3
77.78

233.33

-469. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง๓ ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต.๗)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงาน อบต.๖)

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. งานกิจการสภาอบต.
๗. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๘. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ส่วนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ๖)

๑. งานการเงิน
๒. งานบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง ๖)

๑. งานก่อสร้างและซ่อมบารุง
๒. งานออกแบบ ควบคุมอาคารและ
วิศวกรรมโยธา
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
๔. งานซ่อมบารุง
๕. งานผังเมือง

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ๖)

๑. งานการบริหารการศึกษา
๒. งานศาสนาและวัฒนธรรม

-47กรอบโครงสร้างอัตรากาลังสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) (๑)

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

พนักงานส่วนตาบล
-บุคลากร ๓-๕/๖ว (๑)
-เจ้าพนักงานธุรการ๒-๔/๕ (๑)
ลูกจ้างประจา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์ (๓)
คนงานทั่วไป (๒)

ระดับ/ประเภท
จานวน (คน)

๑-๓/๔
-

งานกฎหมายและคดี

งานสวัสดิการสังคมฯ

พนักงานส่วนตาบล
-นิติกร ๓-๕/๖ว (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนิติกร (๑)

พนักงานส่วนตาบล
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน ๓-๕/๖ว (๑)

๒-๔/๕,6ว ๓-๕/๖ว
๓
๔

๖-๗
๑

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานการกิจสภาอบต.

พนักงานส่วนตาบล
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ๒-๔/๕,๖ (๑)

พนักงานส่วนตาบล
-นักพัฒนาชุมชน๓-๕/๖ว (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (๑)

พนักงานส่วนตาบล
๘

ลูกจ้างประจา
๑

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

พนักงานส่วนตาบล
-

พนักงานส่วนตาบล
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน ๒-๔/๕ (๑)

พนักงานส่วนตาบล
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๓

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

พนักงานจ้างทั่วไป
๕

รวม
๑๗

-48กรอบโครงสร้างอัตรากาลังส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
หัวหน้าส่วนการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ๖) (๑)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานการเงินและบัญชี
พนักงานส่วนตาบล
-นักวิชาการการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ (๑)
ลูกจ้างประจา
-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (๑)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (๑)

ระดับ/ประเภท
จานวน (คน)

๑-๓/๔
-

๒-๔/๕
๒

๓-๕/๖ว
๒

๖-๗
๑

พนักงานส่วนตาบล
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕ (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ ัดเก็บรายได้ (๑)

พนักงานส่วนตาบล
๕

ลูกจ้างประจา
๑

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๔

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
พนักงานส่วนตาบล
-นักวิชาการพัสดุ ๓-๕/๖ว (๑)
-เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕ (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (๑)

พนักงานจ้างทั่วไป
-

รวม
๑๐

-49กรอบโครงสร้างอัตรากาลังส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
หัวหน้าส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง ๖) (๑)

งานออกแบบควบคุมอาคารและวิศวกรรมโยธา

งานก่อสร้างและซ่อมบารุง
พนักงานส่วนตาบล
-นายช่างโยธา ๒-๔/๕,๖ว (๑)
-เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ (๑)
-เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑-๓/๔ (๑)
พนักงานจ้างทั่วไป
-คนงานทั่วไป (๒)

ระดับ/ประเภท
จานวน (คน)

๑-๓/๔
๒

๒-๔/๕,6ว ๓-๕/๖ว
๒
-

พนักงานจ้างทั่วไป
-คนงานทั่วไป (๑)

๖-๗
๑

พนักงานส่วนตาบล
๕

ลูกจ้างประจา
-

งานประสานสาธารณูปโภค
พนักงานส่วนตาบล
-ช่างโยธา ๑-๓/๔ (๑)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-ผู้ช่วยช่างโยธา (๑)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑

พนักงานจ้างทั่วไป
๓

รวม
๙

-50กรอบโครงสร้างอัตรากาลังส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ๖) (๑)

งานศาสนาและวัฒนธรรม

งานการบริหารการศึกษา

พนักงานส่วนตาบล
-นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (๑)

พนักงานส่วนตาบล
-ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (๔)
พนักงานจ้างทั่วไป
-ผู้ดูแลเด็ก (๔)
-คนงานทั่วไป (๒)
-นักการภารโรง (๑)

ระดับ/ประเภท
จานวน (คน)

๑-๓/๔
-

๒-๔/๕
-

๓-๕/๖ว
๕

๖-๗
๑

พนักงานส่วนตาบล
๖

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
-

พนักงานจ้างทั่วไป
๗

รวม
๑๓

-51-

-51๑0. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรมสุวรรณ์

๒

-ว่าง-

คุณวุฒิ
รป.ม.

(รัฐประศาสนศาสตร์)

-

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑
นักบริหารงาน อบต.
(ปลัด อบต)
๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒
นักบริหารงาน อบต.
(รองปลัด อบต)

ระดับ
๗
๖

กรอบอัตรากาลังใหม่
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑
นักบริหารงาน อบต.
(ปลัด อบต)
๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒
นักบริหารงาน อบต.
(รองปลัด อบต)

เงินเดือน
ระดับ
๗

เงินเดือน
๒๙,๖๘๐

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/
ตอบแทน

๓,๕๐๐

-

๖

-

-

-

๖

๒2,49๐

๓,๕๐๐

-

สานักงานปลัด
พนักงานส่วนตาบล
๓

นางสาวกาญจนา แก้วบัวดี

รม.

๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑
๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑
๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสานักงานปลัด)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
บุคลากร

(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)

๔

พรอารีย์

๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑

๕

๒๐,๔๐๐

-

-

๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑

นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสานักงานปลัด)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน
บุคลากร

๕

๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑

๓-๕/๖ว

๓-๕/๖ว

-

-

-

๕

-ว่าง-

ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)
-

๖

-ว่าง-

-

๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑

นักพัฒนาชุมชน

๓-๕/๖ว

๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑

นักพัฒนาชุมชน

๓-๕/๖ว

-

-

-

๗

-ว่าง-

-

๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑

นิติกร

๓-๕/๖ว

๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑

นิติกร

๓-๕/๖ว

-

-

-

๘

-ว่าง-

-

๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑

๒-๔/๕

๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑

-

-

-

๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑

๔

๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑

เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

๒-๔/๕,6

รป,บ.

เจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

๔

๑๐,๔๔๐

-

๑,๕๐๐

-

๐๑-๐๔๒๒-๐๐๑

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน

๒-๔/๕

๐๑-๐๔๒๒-๐๐๑

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน

๒-๔/๕

-

-

-

รป.บ.

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

๙,๗๑๐

-

๑,๕๐๐

นิติศาสตรบัณฑิต

-

ผู้ช่วยนิติกร

-

-

ผู้ช่วยนิติกร

-

15,000

-

-

๙

นายพรศักดิ์

๖

สิบเอกศักดิ์ จันทนา

๑๐

-ว่าง-

(รัฐประศาสนศาสตร์)

ลูกจ้างประจา
๑1

นางภคพร

ฤทธิ์ล้า

(รัฐประศาสนศาสตร์)

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑2

นายสุรัตน์

จอมเกตุ

หมายเหตุ

-52๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง
-

ทองกอก

ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์
ปวส.

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

หมายเหตุ

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/
ตอบแทน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

9,400

-

1,500

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

-

๙,๗๓๐

-

๑,๕๐๐

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑3

นางสาวศิยพร กล่าทวี

๑4

นายบรรจง

พนักงานจ้างทั่วไป
๑5

นายสมยศ

เอ่ยเสิก

ป.๖

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

๙,๐๐๐

-

-

๑6

นายสุมนต์

ทองกอก

ม.๖

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

๙,๐๐๐

-

-

๑7

นายเพชร

เมตตาวงศ์

ป.๔

-

พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานขับรถยนต์

-

๙,๐๐๐

-

-

๑8

นางสาวจิราภรณ์ รุ่งโรจน์

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

๙,๐๐๐

-

-

19

นายพิธาน

ปริญญาตรี
(สาธารณสุข)
ม.๓

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

๙,๐๐๐

-

-

๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑

๖

๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑

๒๐,๗๘๐

๓,๕๐๐

-

-

04-0307-001

นักบริหารงานคลัง
(หัวหน้าส่วนการคลัง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

๖

-

นักบริหารงานการคลัง
(หัวหน้าส่วนการคลัง)
-

๓-๕/๖ว

-

-

-

ใจคม

ส่วนการคลัง
พนักงานส่วนตาบล
20

นางพัชรา

มีแต้ม

21

-ว่าง-

บธ.บ.
(การบัญชี)
-

22

-ว่าง-

-

๐๔-๐๓๑๑-๐๐๑

นักวิชาการพัสดุ

๓-๕/๖ว

๐๔-๐๓๑๑-๐๐๑

นักวิชาการพัสดุ

๓-๕/๖ว

-

-

-

23

-ว่าง

-

๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ

2-4/5

๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ

2-4/5

-

-

-

24

-ว่าง-

-

๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๒-๔/๕

๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๒-๔/๕

-

-

-

-53๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ชื่อ-สกุล

ที่

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/
ตอบแทน

ลูกจ้างประจา
25

นางสาวชุติมา

ซื่นกรมรักษ์

ปริญญาตรี
(การจัดการการคลัง)

-

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-

-

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-

๑๒,๐๙๐

-

๑๙๕

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

-

๑๐,๔๗๐

-

๑,๕๐๐

-

-

-

๙,๗๓๐

-

๑,๕๐๐

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

-

๙,๗๓๐

-

๑,๕๐๐

พนักงานจ้างตามภารกิจ
26

นางสาวช่อผกา โอฬาลึก

ปวส.บริหารธุรกิจ

-

27

นางสาวจินตนา บุญยง

ปวส.การบัญชี

-

28

นางสาวสมคิด

ภูมิมา

ปริญญาตรี (การจัดการ)

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

29

นางสาวหฤทัย

ทองกอก

ปริญญาตรี (การจัดการ)

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

9,400

-

1,500

วทบ.
(ก่อสร้าง)
-

๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑

๖

๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑

๒๐,๓๖๐

๓,๕๐๐

-

๒-๔/๕

๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑

นักบริหารงานคลัง
(หัวหน้าส่วนการคลัง)
นายช่างโยธา

๖

๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑

นักบริหารงานช่าง
(หัวหน้าส่วนโยธา)
นายช่างโยธา

๒-๔/๕

-

-

-

ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)
-

๐๕-๐๒๑๑-๐๐๑

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๔

05-0212-001
๐๕-๐๒๑๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒-๔/๕
๔

๑๔,๐๓๐

-

-

๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑

ช่างโยธา

๑-๓/๔

๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑

ช่างโยธา

๑-๓/๔

-

-

-

จุมพล

ปวช.ก่อสร้าง

-

ผู้ช่วยช่างโยธา

-

-

ผู้ช่วยช่างโยธา

-

9,400

-

1,500

ทองกอก

ปวช.ก่อสร้าง

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

๙,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

-

-

-

-

ส่วนโยธา
พนักงานส่วนตาบล
30

นางคุณทิพวัลย์ กองสุวรรณ

31

-ว่าง-

32
33

-ว่างนายธณัตพงศ์ เดชารุ่งโรจน์

34

-ว่าง-

พนักงานจ้างตามภารกิจ
35

นายสมพงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป
36
37
38

นายสุขุม

-ว่าง-ว่าง-

หมายเหตุ

-54๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังเดิม
ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

กรอบอัตรากาลังใหม่
ตาแหน่ง

เงินเดือน
ระดับ

เงินเดือน

เงินประจา
ตาแหน่ง

เงินเพิ่มอื่น/
ตอบแทน

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล
39

นายสมบัติ

40

เขียวนิล
-ว่าง-

41

นางพรรณทิพา

โตพงษ์

42

นางพรทิพย์

สงวนศรี

43

นางสาววัชราภรณ์ เทียมคา

44

นางขวัญเมือง

จันทร์แดง

ค.ม.
(การบริหารการศึกษา)
-

๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑

๖

๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑

๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑

นักบริหารการศึกษา
(หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ)
นักวิชาการศึกษา

๖

23,370

3,500

-

๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑

นักบริหารการศึกษา
(หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ)
นักวิชาการศึกษา

๓-๕/๖ว

๓-๕/๖ว

-

-

-

ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)

๗๐-๒-๐๐๔๙

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

๗๐-๒-๐๐๔๙

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

๑๒,๘๔๐

-

๒,๑๖๐

๗๐-๒-๐๑๙๕

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

๗๐-๒-๐๑๙๕

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

15,800

-

-

๗๐-๒-๐๑๙๖

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

๗๐-๒-๐๑๙๖

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

15,800

-

-

๗๐-๒-๐๑๙๗

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

๗๐-๒-๐๑๙๗

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ช่วย

15,800

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

๙,๐๐๐

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

๙,๐๐๐

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

๙,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
45

นางสาวศิริพร

ศิริอ่อน

48

-ว่าง-

ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ.
(การศึกษาปฐมวัย)
-

46

นางสาวเกศินี บุญอานันทนะ

47

นางสาวประภัสสร ยิ้มย่อง

49

-ว่าง-

-

-

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

-

-

50

-ว่าง-

-

-

-

-

-

นักการภารโรง

-

-

-

-

หมายเหตุ

ภาคผนวก

