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แผนอัตรากําลัง ๓ ป
องคการบริหารสวนตําบลบอทอง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๙
………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงตองมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลังในรายการตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง
กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูใน
สวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการ
บริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
๑.๓ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยเสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล แตง ตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความ
ตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการ
กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป
๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบอทอง จึงไดปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
๓ ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
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๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบอทอง มีโครงสรางการแบงงาน และระบบงาน ระบบการจาง ที่
เหมาะสมไมซ้ําซอน อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนทองถิ่น
๒.๒ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบอทอง มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลังโครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง วาถูกตองเหมาะสมหรือไม
๒.๔ เพื่อเปนแนวทาง ในการดําเนินการ วางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร ขององคการ
บริหารสวนตําบลบอทอง ใหเหมาะสม
๒.๕ เพื่อองคการบริหารสวนตําบลบอทอง สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ
เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบอทอง เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ตาม
อํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน
ที่ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
๒.๖ เพื่ อ ใหอ งคก ารบริห ารสวนตําบลบ อ ทอง ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุ คลากรให
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
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๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
องคการบริหารสวนตําบลบอทองไดกําหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ขององคก ารบริหารสวนตําบลบอทอง ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจน
กฎหมายอื่ น ให ส อดคลอ งกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอํ าเภอ
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบอทอง
๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกไขปญหาของตําบลบอทอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่
ความรับผิดชอบปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ
๓.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลบอทอง โดยใหหัวหนาสวนราชการ
เขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาที่
ที่ตอ งปฏิบัติอยางแทจ ริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูก จางประจํา ในองคการ
บริหารสวนตําบลบอทอง ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนง พนักงานจาง
๓.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการ ของ องคการบริหารสวนตําบล
บอทอง
๓.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ปโดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ตองไมเกินรอยละสีส่ บิ
ของงบประมาณรายจาย
๓.๗ ใหขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ อยางนอยปละ
๑ ครั้ง
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๔. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
ตําบลบอทอง เปนตําบลทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๕๒๔ อยูในเขต
พื้นที่การปกครองของอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี มีหมูบา นในความรับผิดชอบ ๑๒ หมูบ าน มีประชากรในพื้นที่ตําบลบอ
ทอง จํานวน ๖,๖๘๕ คน ๒,๓๕๑ ครัวเรือน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๕.๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
๖๔,๒๙๘ ไร ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ ทําไร เปนอาชีพหลัก
องคการบริหารสวนตําบลบอทอง ไดประชาคมหมูบา น เพื่อรับทราบปญหาและความตองการของประชมชน
ในแตละหมูบา น โดยรวบรวมปญหาและความตองการของหมูบ านตาง ๆ มาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยแบงออกเปนดาน
ตาง ๆ จํานวน ๗ ดาน ดังนี้
๔.๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
สภาพปญหา
๑. ถนนภายในหมูบา นบางสายเปนถนนลูกรัง ในชวงฤดูฝนจะเกิดเปนหลุมเปนบอ, มีน้ําทวมขัง
ทําใหการเดินทาง และการขนสงพืชผลทางการเกษตรเปนไปดวยความลําบาก
๒. ไฟฟาสาธารณะมีไมทั่วถึง และที่มีอยูเดิม ชํารุด เสียหายบอย
๓. ประปาหมูบา นบางแหงชํารุดเสียหายบอย รายไดคา น้ําประปาไมเพียงพอกับรายจายในการดูแล
รักษา และซอมบํารุงระบบประปาหมูบา น
๔. ประปาหมูบา นบางแหงน้ําประปายังมีคุณภาพต่ํา
๕. แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตรยังมีไมเพียงพอ
ความตองการของประชาชน
๑. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน ใหมีสภาพเหมาะสมสําหรับใชเปนเสนทางคมนาคมในทุกฤดูกาล
เพื่อใหเกิดความสะดวก และ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของราษฎร
๒. ขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิม่ เติมใหทวั่ ถึงทุกพื้นที่
๔. ปรับปรุงระบบประปาหมูบ าน ทั้งดานการบริหารจัดการ และการบํารุงซอมแซมเพื่อใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๕. ตองการใหมีการขุดลอก คลองสงน้ํา ขุดเจาะบอบาดาล กอสราง และซอมแซมฝายน้ําลน
๔.๒ ดานเศรษฐกิจ
สภาพปญหา
๑. ประชาชนสวนใหญของตําบลประกอบอาชีพดานการเกษตรเพียงอยางเดียว ไมมีการประกอบ
อาชีพอื่นเปนอาชีพเสริม
๒. ปญหาการขาดเงินทุน เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน และมีหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้สิน
นอกระบบ
๓. ราคาผลผลิตตกต่ํา ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๔. ขาดการรวมกลุมอาชีพ เพื่อสรางรายได และเพื่อเพิ่มความรูใ นการพัฒนาอาชีพ
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ความตองการของประชาชน
๑. ใหมีการสงเสริม และสนับสนุนกลุมอาชีพ โดยจัดฝกอบรมการฝกสอนอาชีพตาง ๆ ใหแกประชาชน
๒. จัดหาตลาดใหแกกลุม แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
๓. ขอใหติดตอ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
ราคาผลผลิตตกต่ํา และ แนะนําใหความรูในการเพิ่มผลผลิต
๔. สนับสนุนเงินใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อเพิ่มสภาพคลองดานการเงิน
๔.๓ ดานสังคม
สภาพปญหา
๑. การแพรระบาดของยาเสพติด
๒. ปญหาการวางงาน
๓. รายไดไมเพียงพอกับรายจาย เพราะคาครองชีพทีส่ ูงขึ้น
ความตองการของประชาชน
๑. สงเสริม และรณรงคใหประชาชนมีความรู เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
๒. สรางสนามกีฬา อุปกรณกฬี า ใหเด็กและเยาวชนเลนกีฬาตานยาเสพติด
๓. ตองการอาชีพเสริม เพื่อใหมรี ายไดเพียงพอกับรายจาย
๔.๔ ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สภาพปญหา
๑. เด็กนักเรียนในพื้นที่บางรายครอบครัวมีฐานะยากจน
๒. อาคารสถานที่ตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองไดรับการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะสมในการ
ดําเนินการ เครื่องเลนสําหรับออกกําลังกายและอุปกรณเพื่อฝกความพรอมและพัฒนารางกาย
และจิตใจ ตลอดจนสติปญญาไมเพียงพอกับความตองการ
๓. ราษฎรบางสวนยังขาดโอกาสในการศึกษาหาความรูเพิ่มขึ้น
๔. สถานทีร่ ับขอมูลขาวสารของประชาชนมีไมเพียงพอ
๕. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ ไมไดรับการศึกษาตอ หรือ ฝกอาชีพ
๖. กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ไมไดรบั ความสนใจและเอาใจใสจากประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
ความตองการของประชาชน
๑. ตองการใหสนับสนุนเงินทุนภาคการศึกษา ตลอดจนอุปกรณการศึกษาใหแกนักเรียนที่ครอบครัว
มีฐานะยากจน
๒. ตองการใหสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ เพื่อฝกความพรอมและพัฒนารางกาย จิตใจ และสติปญญา
เด็กเล็ก ตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานทีศ่ ูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีสถานที่เหมาะสมในการ
ดําเนินการ
๓. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดศึกษาอยางตอเนื่อง
๔. สงเสริม สนับสนุน วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน เพื่อเปนการรักษา วัฒนธรรมไวใหสบื ทอด
ยาวนาน
๕. ปรับปรุง และจัดหาหนังสือใหกับที่อานหนังสือประจําหมูบา น
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๔.๕ ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สภาพปญหา
๑. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
๒. ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
๓. ปญหาไมมี สวนสาธารณะ เพื่อพักผอน หยอนใจ
ความตองการของประชาชน
๑. สรางจิตสํานึกใหประชาขนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒. สงเสริมการปลูกปาชุมชน และปลูกตนไมในที่สาธารณะ
๓. จัดสรางสวนสาธารณะ เพื่อเปนสถานที่พักผอน หยอนใจของประชาชน
๔.๖ ดานสาธารณะสุข
สภาพปญหา
๑. ในพื้นที่บางแหงยังประสบปญหาการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
๒. ราษฎรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ความตองการของประชาชน
๑. ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
๒. ตองการใหมีการใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดูแลรักษา สุขภาพอนามัย
๔.๗ ดานการเมือง การบริหาร
สภาพปญหา
๑. ราษฎรบางสวน ยังไมคอยใหความรวมมือ รวมใจ กับทางราชการในการดําเนินการ เชน การ
เลือกตั้งในทองถิ่น การประชาคม การประชุม การแสดงความคิดเห็นในโอกาสเขารับการ
อบรมใหความรู เปนตน
๒. องคการบริหารสวนตําบล มีบุคลากรทีเ่ หมาะสมในการบริหารงาน ไมเพียงพอกับความ
ตองการ
๓. การจัดเก็บรายไดของ อปท. ไมแลวเสร็จ ทันเวลาทีก่ ําหนด
ความตองการของประชาชน
๑. ปลูกฝงจิตสํานึก และคานิยมในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตัง้
รัฐธรรมนูญ
๒. เสริมสรางใหประชาชนมีความรูความเขาใจทางการเมืองใหดียงิ่ ขึ้น
๓. จัดหาบุคลากร แและบริหารจัดการทรัพยากรที่มอี ยู ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อยางสูงสุด
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๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบอทอง
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้เพื่อใหทราบวา องคการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญกําหนด
วิธีการดําเนิ นการตามภารกิจ สอดคลองกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ แผนยุท ธศาสตรการพัฒ นาจังหวั ด
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา
โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 6 ดาน ซึ่งภารกิจดั งกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองค การ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ (หมายเหตุ มาตรา 67, 68 หมายถึง พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
มาตรา16 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ)
5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้าํ และทางบก (มาตรา 67 (1) )
(2) ใหมีนา้ํ เพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1) )
(3) ใหมแี ละบํารุงรักษาการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น(มาตรา 68 (2) )
(4) ใหมแี ละบํารุงรักษาทางระบายน้ํา(มาตรา 68 (3) )
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ(มาตรา 16 (4) )
(6) การสาธารณูปการ(มาตรา 16 (5) )
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ(มาตรา 67 (6) )
(2) ใหมแี ละบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ(ม.16 (2) )
(3) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส(ม.16 (10) )
(4) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย( มาตรา 16 (2) )
(5) การสาธรณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) )
(6) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ(มาตรา 67 (3) )
(7) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) )
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) การผังเมือง (มาตรา 68 (13) )
(2) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(มาตรา 16 (17) )
(3) การควบคุมอาคาร(มาตรา 16 (28) )
(4) การปองกันบรรเทาสาธรณภัย(มาตรา 16 (29) )
(5) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน (มาตรา 16 (30) )
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5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) สงเสริมใหมอี ุตสาหกรรมในครอบครัว(มาตรา 68 (6) )
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ(มาตรา 68 (5) )
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร(มาตรา 68 (7) )
(4) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม (มาตรา 68 (10) )
(5) การทองเที่ยว(มาตรา 68 (12) )
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา 68 (11) )
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ(มาตรา 16 (6) )
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน(มาตรา 16 (7) )
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2) )
(2) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม(มาตรา 67 (7) )
(3) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พกั ผอนหยอนใจ (มาตรา 16 (13) )
5.6 ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา 67 (8) )
(2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5) )
5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้
(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (16) )
(2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น(มาตรา 16 (16) )
(3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ
จําเปนและสมควร (มาตรา 67 (9) )
ภารกิจทัง้ 7 ดาน ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะแกไขปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นทีป่ ระกอบดวย การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาจังหวัด แผนชุมชน แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบล จะดําเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
๒. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๓. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาสงเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขรวมถึงการปองกันและควบคุมโรคติดตอของคนในตําบล
๖. การสงเสริมการรณรงคและปองกันปญหายาเสพติดในตําบล
๗. การสงเคราะหการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน และผูดวยโอกาสสวัสดิการของคนในตําบล
๘. การเสริมสรางการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
๙. การดําเนินงานบริหารงานบุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ภารกิจรอง
๑. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถิ่น
๒. การสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว
๓. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
๔. การพัฒนาการมีสวนรวมทางเมืองและการบริหาร
๕. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและอัตรากําลัง
องคการบริหารสวนตําบลบอทอง คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดใหเปน อบต.ขนาด
กลาง ตามประกาศกําหนดขนาดขององคการบริหารสวน ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวันที่
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกําหนดโครงสรางแบงสวนราชการออกเปน ๕ สวน ไดแก สํานักปลัด
กองคลัง กองชาง กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และ กองสวัสดิการสังคม มีกรอบอัตรากําลังพนักงาน ลูกจาง
และ พนักงานจาง รวมทั้งสิ้น ๒๘ อัตรา ซึ่งเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตามภารกิจและปริมาณงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบอทอง

๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
๘.๑ โครงสราง
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติใหปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงเปนไปตามระบบ
จําแนกตําแหนง ในระบบแทง ซึ่งจะมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ประกอบกับคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจัง หวัดลพบุ รี ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่ อ วัน ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีม ติเ ห็น ชอบประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นในระบบแทง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
โครงสรางตามกําหนดโครงสรางสวนราชการทีม่ ีอยูเดิมขององคการบริหารสวนตําบลบอทอง
ประกอบดวย สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล กองคลัง กองชาง สวนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และ
สวนสวัสดิการสังคม ซึง่ องคการบริหารสวนตําบลบอทอง แกไขปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ ประเภทและระดับ
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตลอดจนกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ และการแบงสวนราชการภายใน
ตามรายละเอียดโครงสรางดังนี้
โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง (เดิม)

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม (ระบบแทง) หมายเหตุ

๑. สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัดฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบันทึกขอมูล
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานบริหารบุคคล
- งานบุคลากร

๑. สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัดฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบันทึกขอมูล
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานบริหารบุคคล
- งานบุคลากร

๑.๔ งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
๑.๕ งานสงเสริมการศึกษา
- งานสงเสริมการศึกษา
๑.๖ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล

๑.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสะอาดและขนถายสิง่ ปฏิกูล

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง (เดิม)

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม (ระบบแทง) หมายเหตุ

๒. กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ๗)
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานพัฒนาจัดเก็บรายได
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๒.๓ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

๒. กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
๒.๑ งานการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
๒.๒ งานพัฒนาจัดเก็บรายได
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๒.๓ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง (เดิม)
๓. กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ๗)
๓.๑ งานกอสราง
- งานกอสราง
๓.๒ งานโยธา
- งานโยธา
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานกิจการประปา
- งานไฟฟาสาธารณะ

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม (ระบบแทง) หมายเหตุ
๓. กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
๓.๑ งานกอสราง
- งานกอสราง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานโยธา
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานกิจการประปา
- งานไฟฟาสาธารณะ
๓.๔ งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม (ระบบแทง) หมายเหตุ
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง (เดิม)
๔. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๖)
- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง (เดิม)
๕. สวนสวัสดิการสังคม
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖)
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับตน)

- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม (ระบบแทง) หมายเหตุ
๕. กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห

๙. การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบลบอทอง ไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงาน และไดจัดทํากรอบโครงสราง
อัตรากําลังใหมแลว เพื่อประมาณการใชแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําในอนาคตวาในระยะเวลา
๓ ป ตอไปขางหนา จะมีการใชจํานวนพนักงานสวนตําบลและลูกจางจํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ
งาน และเพื่อใหเกิดความคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถบริหารงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในแผนอัตรากําลัง ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) ดังนี้
กรอบอัตรากําลัง ๓ ป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ฉบับปรับปรุงตามระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง) พ.ศ.๒๕๕๙

สวนราชการ

ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับกลาง
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับตน
๑. สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับตน
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
- ลูกจางประจํา
เจาพนักงานธุรการ
- พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต
- พนักงานจางทั่วไป
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
๒. กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับตน
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปฏิบัติการ)
เจาพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

อัตรา
กําลังคน

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา ๓ ป ขางหนา

เพิ่ม / ลด

มติ
ก.อบต.
จังหวัดลพบุรี

๑
๑

๒๕๕๘
๑
๑

๒๕๕๙
๑
๑

๒๕๖๐
๑
๑

-

-

-

เห็นชอบ
เห็นชอบ

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

เห็นชอบ
(วาง)เห็นชอบ
(วาง)เห็นชอบ

๑

๑

๑

๑

-

-

-

เห็นชอบ

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

เห็นชอบ
เห็นชอบ

๑
๒

๑
๒

๑
๒

๑
๒

-

-

-

เห็นชอบ
เห็นชอบ

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

-

-

-

เห็นชอบ
(วาง)เห็นชอบ
เห็นชอบ
(วาง)เห็นชอบ

(ตอ)
สวนราชการ

๒. กองคลัง
- ลูกจางประจํา
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
- พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
๓. กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ระดับตน
นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
เจาพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ระดับตน
ครูผูดูแลเด็ก
- พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผูชวยนักวิชาการศึกษา
๕. กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับตน
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
- พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
รวม

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม

อัตรา
กําลังคน

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา ๓ ป ขางหนา

เพิ่ม / ลด

มติ
ก.อบต.
จังหวัดลพบุรี

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑

๑

๑

๑

-

-

-

เห็นชอบ

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

เห็นชอบ
เห็นชอบ

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

เห็นชอบ
(วาง)เห็นชอบ
เห็นชอบ

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

เห็นชอบ
เห็นชอบ

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

เห็นชอบ
เห็นชอบ

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

เห็นชอบ
(วาง)เห็นชอบ

๑
๒๘

๑
๒๘

๑
๒๘

๑
๒๘

-

-

-

เห็นชอบ

๑๑. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอทอง
ปลัด อบต.
นักบริหารงานทองถิ่น (ระดับ กลาง)

รองปลัด อบต.
นักบริหารงานทองถิ่น (ระดับ ตน)

สํานักงานปลัด อบต.
หัวหนาสํานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับ ตน)
-

งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจการสภา
งานนโยบายและแผน
งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง (ระดับ ตน)

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
นักบริหารงานชาง (ระดับ ตน)
- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานบริหารทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารการศึกษาฯ (ระดับ ตน)

กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรม
- งานกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ระดับ ตน)

โครงสรางสํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับตน)
นางภัคจิรา รมลําดวน

งานบริหารทั่วไป
พนักงานสวนตําบล
- นักทรัพยากรบุคคล (วาง)
(ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
ลูกจางประจํา
- เจาพนักงานธุรการ
(นางธนภร พันธโคกกรวด)
พนักงานจาง
- นักการภารโรง (ทั่วไป)
(นางชลอ ศิลลา)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
(นายสิรภพ บุญนาค)
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
(นายมานัด นอยกลาง)

งานนโยบายและแผน
พนักงานสวนตําบล
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน (วาง)
(ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ (ภารกิจ)
(นางสาวชญาดา สิงหทอง)

ประเภท
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง

ระดับ
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ตน
กลาง
สูง
ตน
กลาง
สูง
-

จํานวน (ปจจุบนั )
๑
๑
๑
๑
๕

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจาง
- พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ)
(นายอนุสรณ ศรีพันธุ)

โครงสรางกองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง (ระดับตน)
นายกมล รัตนบัลลังก
งานการเงินและบัญชี
พนักงานสวนตําบล
- นักวิชาการเงินและบัญชี (วาง)
(ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
ลูกจางประจํา
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวอุมาพร ปอมประเสริฐ)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได
พนักงานสวนตําบล
- นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปฏิบัติการ)
(นายฐนวัฒน โชติวิรัฐนันทกุล)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได (ภารกิจ)
(นางสาวสุรัตนวดี ปรัญญา)
ประเภท
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง

ระดับ
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ตน
กลาง
สูง
ตน
กลาง
สูง
-

จํานวน (ปจจุบนั )
๑
๑
๑
๒

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
พนักงานสวนตําบล
- เจาพนักงานพัสดุ (วาง)
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (ภารกิจ)
(นางศิริพร วรอินทร)

โครงสรางกองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
นักบริหารงานชาง (ระดับตน)
นายปองภพ โตสกุล

งานกอสราง
พนักงานสวนตําบล
นักบริหารงานชาง (ระดับตน)
(นายปองภพ โตสกุล)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
พนักงานสวนตําบล
- นายชางโยธา (วาง)
(ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)

ประเภท
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง

งานประสานสาธารณูปโภค
พนักงานสวนตําบล
นักบริหารงานชาง (ระดับตน)
(นายปองภพ โตสกุล)

ระดับ
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ตน
กลาง
สูง
ตน
กลาง
สูง
-

จํานวน (ปจจุบนั )
๑
๑
-

งานบริหารทั่วไป
พนักงานสวนตําบล
- เจาพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)
(นางสาววีรพรรณ มหิเมือง)

โครงสรางกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นักบริหารการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับตน)
นางสาวสุภาวดี ปญญา

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานจาง
- ผูชวยนักวิชาการศึกษา (ภารกิจ)
(นางสาวผัลยศุภา หลงทอง)

ประเภท
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
ขาราชการครู
ขาราชการครู
ขาราชการครู
ขาราชการครู
ขาราชการครู
ขาราชการครู
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง

ระดับ
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ตน
กลาง
สูง
ตน
กลาง
สูง
ครูผูชวย
อับดับ ค.ศ.๑
อับดับ ค.ศ.๒
อับดับ ค.ศ.๓
อับดับ ค.ศ๔
อับดับ ค.ศ.๕
-

จํานวน (ปจจุบนั )
๑
๑
๒

งานกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พนักงานสวนตําบล
- ครู
(นางกฤษณา ศรีแกว)
พนักงานจาง
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ภารกิจ)
(นางรัตนา โสภากุล)

โครงสรางกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ระดับตน)
นายอมร ศรีสวัสดิ์

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
พนักงานสวนตําบล
- นักพัฒนาชุมชน (วาง)
(ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)

ประเภท
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
อํานวยการทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
บริหารทองถิ่น
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง

งานสังคมสงเคราะห
พนักงานจาง
- ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน (ภารกิจ)
(นางสาวชญาดา ทองสถิตย)

ระดับ
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ตน
กลาง
สูง
ตน
กลาง
สูง
-

จํานวน (ปจจุบนั )
๑
๑

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบอทอง
ในการบริหารงานขององคกรตาง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญที่สุดขององคกรก็คือ ทรัพยากรมนุษย
ขององคกร เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนผูใชทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ขององคกรในการดําเนินงานใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรก็เปนปจจัยสําคัญ
ตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการที่องคกรจะสามารถรักษาความสมดุลระหวางปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของ
บุคลากรใหเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง องคกรจะตองมีการวางแผนการใชกําลังคนอยางเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรใน
ทุกระดับขององคกรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลบอทอง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรผูปฎิบัตงิ านในองคการ อันไดแก
ขาราชการและพนักงานจางในสังกัด ซึง่ จะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานใหสําเร็จผลตามจุดมุงหมาย
ของการพัฒนาที่กําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานไว ดังนี้
๑. การพัฒนาผูบริหาร
๑.๑ การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหนวยงานอื่นจัดอบรมสัมมนา
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๑.๒ การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาดานวิสัยทัศน อยางนอย ๒ ป /ครั้ง
๑.๓ สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสงู ขึ้น
๑.๔ การฝกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน
๒. การพัฒนาความชํานาญการ (สายปฏิบัติ)
๒.๑ การฝกอบรมและสัมมนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒.๒ สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒสิ ูงขึ้น
๒.๓ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัตหิ นาที่
๓. การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม/การเปลี่ยนสายงาน
๓.๑ การใหฝก ทดลองการปฏิบัตงิ านใหทดลองปฏิบัตงิ านสําหรับบุคคลที่บรรจุใหมภายใตการ
สอน
งานโดยบุคลากรทีม่ ีความสามารถในหนาที่
๓.๒ การปฐมนิเทศ แนะนําชี้แจงกอนบรรจุงานใหมหรือแนะนําที่จะเปลี่ยนสายงานใหม
๓.๓ การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหมีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓-๔ เดือน/ครั้ง
เพื่อใหมีความรู เบื้องตนในงานหลาย ๆ ดาน

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานสวนตําบล และลูกจาง
๑. จรรยาบรรณพนักงานสวนตําบล และลูกจาง
จรรยาบรรณของพนักงานสวนตําบลเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะชวยใหพนักงานสวนตําบลซึ่งมี หนาที่
รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ และใหบริการแกประชาชนไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกตอง
เหมาะสม อันจะนํามาซึ่งประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเลื่อมใส ศรัทธา และเชื่อถือจาก ประชาชน
ทั่วไป นอกจากนี้ ยังเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการดํารงตนอยูในกรอบแหงจรรยาบรรณของขาราชการจะนํามา
ซึ่งความพอใจและความผาสุกของประชาชนผูรับ บริการ ความสงบเรียบรอยของสังคมความเจริญ รุงเรืองของ
ประเทศชาติและความสุขความเจริญของตัวขาราชการเอง
องคการบริหารสวนตําบลบอทอง ไดกําหนดจรรยาบรรณของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขึ้นเพื่อ
เปน หลักการ และแนวทางปฏิบัติของขาราชการพนักงานสวนตําบล ดังนี้
๑. จรรยาบรรณตอตนเอง มีขอกําหนดคือ
๑.๑ พนักงานสวนตําบล พึงเปนผูมศี ีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
๑.๒ พนักงานสวนตําบลพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาทีร่ าชการดวยความซื่อสัตย และไม
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
๑.๓ พนักงานสวนตําบลพึงมีทศั นคติที่ดีและพัฒนาตนเอง ใหมคี ุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาทีร่ าชการ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น
๒. จรรยาบรรณตอเพือ่ รวมงาน มีขอกําหนดคือ
๒.๑ พนักงานสวนตําบลพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
๒.๒ พนักงานสวนตําบลพึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถรอบคอบรวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียรถูกตองสมเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการปละประชาชนเปน
สําคัญ
๒.๓ พนักงานสวนตําบลพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปนประโยชน
ตอทางราชการอยางเต็มที่
๒.๔ พนักงานสวนตําบลพึงดูและรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคาโดย
ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
๓. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรว มงาน มีขอกําหนดคือ
๓.๑ พนักงานสวนตําบล พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ ชวยเหลือ
กลุมงานของตนทั้งในตานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและการแกปญ
 หารวมกัน
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
๓.๒ พนักงานสวนตําบล ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึ งดูและเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการ
ปฏิ บั ติ งาน ขวั ญ กํ า ลั งใจ สวั ส ดิ การและยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู ใ ต บั งคั บ บั ญ ชา
ตลอดจนปกครองผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา ด วยหลั กการและเหตุ ผ ลที่ ถู กต องตามทํ า นองคลอง
ธรรม
๓.๓ พนักงานสวนตําบลพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางทีช่ อบรวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
ความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูร วมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม

๓.๔ พนักงานสวนตําบลพึงปฏิบตั ิตอผูรวมงานตลอดจนผูเ กี่ยวของดวยความสุภาพมีน้ําใจ
และมนุษยสัมพันธ อันดี
๓.๕ พนักงานสวนตําบลพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
๔. จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม มีขอกําหนดคือ
๔.๑ พนักงานสวนตําบล พึงใหบริการแกประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปน
ธรรมเอื้อเฟอ มีน้ําใจและ ใชกิริยาวาจาทีส่ ุภาพ ออนโยน เมื่อเห็นวาเรือ่ งใดไมสามารถ
ปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจ หนาที่ของตนที่จะตองปฏิบัติควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนํา
ใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรือ่ งนั้นๆ ตอไป
๔.๒ พนักงานสวนตําบลพึงประพฤติตนใหเปนทีเ่ ชื่อถือของบุคคลทั่วไป
๔.๓ พนักงานสวนตําบล พึงละเวนการับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติ
วิสัยที่วิญูชนจะ ใหกันโดยเสนหาจากผูม าติดตอราชการ หรือผูซงึ่ อาจไดรับประโยชน
จากการปฏิบัติหนาทีร่ าชการนั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดที่รบั ไวเปนมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบ ังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
๒. คุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานสวนตําบล
พนักงานสวนตําบลพึงมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานหมายถึง ระบบพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของ
ผูปฏิบัตงิ าน จําแนกได ๓ ประการ คือ
๑. จริยธรรมของพลเมืองดี คือ พฤติกรรมการรับผิดชอบตอตนเอง ยึดมั่นในหลักศาสนา และวัฒนธรรม
๒. จริยธรรมที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ หมายถึง พฤติกรรมปรับตนใหสามารถทํางานแปลกใหม
พัฒนาตนเองใหกาวหนาและสมบูรณทงั้ รางกาย สังคม และจิตใจ พฤติกรรมการพัฒนากลุม และ
สังคมและรูจ ักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
๓. จริยธรรมในตําแหนงหนาที่ เปนพฤติกรรมทํางานเพื่องานและสวนรวมเปนสําคัญ รักษาระเบียบวินัย
ของราชการ มีจรรยาในวิชาชีพของตน สามารถปรับตนใหอยูในระบบงานแบบราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูง
พนักงานสวนตําบล และลูกจางจึงพึงยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. สัปปุรสิ ธรรม ๗ แปลวา ธรรมของคนดี คือคนที่แทซึ่งจะทําใหเปนคนที่สมบูรณมี ๗ ประการ
๒. นาถกรณธรรม ๑๐ ธรรม ที่สอนใหพึ่งตนเองได กลาวคือ ทําใหตนเปนที่พงึ่ ของตนไดพรอมทีจ่ ะ
รับผิดชอบ ตนเอง ไมทําตัวเปนปญหาหรือภาระถวงหมูคณะ หรือหมูญาติ ดวยการประพฤติธรรม
สําหรับสรางที่พงึ่ แก ตนเองมี ๑๐ ประการ
๓. อปริหานิยธรรม ๗ ธรรมที่นําไปสูความเจริญรุงเรืองมี ๗ ประการ
๔. ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของราชา ๑๐ ประการ
๕. จักรวรรดิวัตร ๕ คือ ธรรมเนียมหรือหนาที่ประจําของจักรพรรดิ์ ๕ ประการ

๓. จริยธรรมตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและพระองค
ยังมี พระกรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราโชวาทอันประกอบดวยหลักธรรมอยางแนบเนียนในโอกาส
ตาง ๆ เพือ่ ใหประชาชนและผูเกี่ยวของไดยึดถือปฏิบัติ ในอันที่จะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ใหบังเกิดความสงบสุขและมีความรมเย็น ตลอดจนพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนา ดังนี้ พระบรมราโชวาทจึง
เปนแนวทางความ ประพฤติที่มเี หตุมีผล ซึ่งถือวาเปนจริยธรรมที่พนักงานสวนตําบลไดยึดถือปฏิบัติ เชน
คุณธรรมที่พนักงานสวน ตําบลควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติมีอยูส ี่ประการ
ประการแรก คือ การรักษาความสัตย ความจริงใจตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสง ทีเ่ ปน
ประโยชนและเปนธรรม
ประการทีส่ อง คือ การรูจักขมใจตนเองฝกใจใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย ความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่ไมประพฤติลวงความสัตย ความดีนั้น
ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจกั สละประโยชนสวนนอยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง

การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (GOOD GOVERMANCE)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีสาระสําคัญที่จะสรางระบบการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมทีด่ ี (GOOD GOVERMANCE) สําหรับสังคมไทย โดยเนนการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น การประกันและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนภาครัฐมี การบริหารการปกครองที่โปรงใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมาขึ้น
หลักในการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมทีด่ ีในการบริหารงานตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีหลักการ
พื้นฐาน ๖ ประการ ไดแก
๑. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตองเปนธรรม การบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมาย การกําหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงไวอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพ ความยุติธรรม ของสมาชิก
๒. หลั ก คุ ณ ธรรม หมายถึ ง การยื ด มั่ น ในความถู ก ต อ งดี ง าม การส ง เสริม สนั บ สนุ น ให
ประชาชนพัฒนา ตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทด มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปน นิสัยประจําชาติ
๓. หลัก ความโปรง ใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่ง กั นและกัน ของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไก การทํางานาขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส
๔. หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็น
ในการ ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ การแสดง ประชามติหรืออื่น ๆ
๕. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอสังคมการใสใจปญหาสาธารณะ ของบานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนเคารพใน
ความคิดเห็นที่ แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับ ผลดี และผลเสียจาการกระทําของตน
๖. หลัก ความคุม คา หมายถึง การบริห ารจัดการและใชท รัพ ยากรที่มีจํากัก เพื่อ ให เกิด
ประโยชนสูงสุด ตอสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
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