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องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พฒ
ั นา
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คานา

การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่
พัฒนา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากาลังคน การ
พัฒนากาลังคนให้สามารถดาเนินการตามภารกิจ อานาจ หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ให้สาเร็จ
ลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการกาหนดทิศทาง
และเป้าหมาย ในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
……............…………….
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ข้อ ๕ กาหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่
ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และ
คุณภาพและปริมาณของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นขอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่
พัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
๑.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
มีโครงสร้าง การแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้าซ้อน
๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง ว่าถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลละลม
ใหม่พัฒนา
๒.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

๒

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
บรรลุผลตามตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร
หากงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
๓.๒ กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดวางระบบ เพื่อรองรับภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกาลังคน : Supply pressure เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กาหนดตาแหน่งในสาย
งานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของ
งาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะคานึงถึง
๓.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกาหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.2
จัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น
(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะ
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทางานขององค์กร ดังนั้นในการกาหนดอัตรากาลังข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกาหนดตาแหน่งเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อ
บุคคลจริง โดยสมมุติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนงานและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคน
มากว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้าน
ช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนด
คานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วน
ราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะใน
บางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยอื่น ก็มีความจาต้อง
มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
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3.5 วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมุติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
3.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือนาประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
3.6.1 การจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่ละ
ส่วนราชการ มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งาน
ธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนาพิจารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้าง
ในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง
กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา เป็น
องค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องเตรียมการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่เหมาะสมขึน้
ทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผน
กาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 พิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขององค์กรอื่น ๆ เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง และองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าอ่าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน ประชาชน
ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
ตารางเปรียบเทียบอัตรากาลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
ที่
ชื่อหน่วยงาน
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
1 อบต.ละลมใหม่พัฒนา
22
1
12
2 อบต.ท่าจะหลุง
19
8
3 อบต.ท่าอ่าง
19
1
13
จากการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าจะหลุง และองค์การบริหารส่วนตาบลท่าอ่าง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี ประชากรขนาดใกล้เคียงกัน บริบท
ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน จะพบว่า การกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งสองแห่ง
มีอัตรากาลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก
ดังนั้นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง
หน่วยงานแล้ว การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลละ
ลมใหม่พัฒนา จึงยังไม่มีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่ง ลดตาแหน่ง หรือเพิ่มตาแหน่งแต่อย่างใด และ จานวน
ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน
สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
และ
คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตาบลจากการสอบ และ
ทาให้พนักงานส่วนตาบล เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.8 ให้พนักงานส่วนตาทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวนกรอบอัตรากาลังเป็นสาคัญ
แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมี
จุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณากาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจานวนตาแหน่ง เช่น การ
วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนด
ตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกัน รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กาหนดกรอบ
อัตรากาลังในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจานวนตาแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจ
กล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้
ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสาหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากาลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้
ส่วนราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น
- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ยอัตรากาลั ง
ระหว่างหน่วยงาน
- การจัดทากระบวนการจริง (Work process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้วัดประสิทธิภาพใน
การทางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนาผลการจัดทากระบวนการและเวลา
มาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะนาไปสู่การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วน
ราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่ม/ลดลง

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
สภาพปัญหา
๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
๑.๒ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าและราคาไม่แน่นอน
๑.๓ น้าท่วมพื้นที่ทาการเกษตร
๑.๔ หนี้สินภาคประชาชน
๑.๕ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
๒. ปัญหาด้านสังคม
๒.๑ เยาวชนติดสารระเหย
๒.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๓ ครอบครัวขาดความอบอุ่น
๒.๔ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง
๓. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ถนนในหมู่บ้านบางสายยังไม่ได้มาตรฐาน
๓.๒ แสงสว่างในเวลาค่าคืนไม่เพียงพอ
๓.๓ กรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน
๓.๔ ถนนติดต่อระหว่างตาบลละลมใหม่พัฒนา ไปตาบลใกล้เคียงบางสายยังไม่ได้รับความสะดวก
๔. ปัญหาด้านแหล่งน้า
๔.๑ ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
๔.๒ ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
๔.๓ แหล่งน้าตื้นเขิน
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๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข
๕.๑ การระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก
๕.๒ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
๕.๓ เหตุรบกวนหรือเหตุราคาญ
๖. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
๖.๑ ความขัดแย้งของผู้นาชุมชน (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กับ ผู้นาท้องที่)
๖.๒ ศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน
๖.๓ งบประมาณมีน้อย
๗. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗.๑ การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่ทั่วถึง
๗.๒ การศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่า
๗.๓ ค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปศึกษานอกพื้นที่
๗.๔ เยาวชนไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่
๗.๕ การสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ การทิ้งและกาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี
๘.๒ ได้รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น
๘.๓ ประชาชนขาดความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความต้องการของประชาชน
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ หน่วยงานของรัฐสนับสนุนเงินในการประกอบอาชีพ
๑.๒ ให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
๑.๓ รัฐช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ
๑.๔ สนับสนุน ส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร
๑.๕ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
๑.๖ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร
๑.๗ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ด้านสังคม
๒.๑ สงเคราะห์ ให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างทั่วถึง
๒.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๓ ป้องกันปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
๒.๔ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
๓.๒ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
๓.๓ ขยาย/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
๓.๔ ต้องการกรรมสิทธิ์ในที่ดินทากิน เช่น น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดนิ
๓.๕ จัดทาราง/ท่อระบายน้า
๔. ด้านแหล่งน้า
๔.๑ ขุดลอกแหล่งน้าที่ตื้นเขิน
๔.๒ จัดหาแหล่งน้าอุปโภค บริโภคและน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
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๕. ด้านสาธารณสุข
๕.๑ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕.๒ ป้องกันและระงับเหตุรบกวนหรือเหตุราคาญ
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยประชาชน
๖. ด้านการเมือง การบริหาร
๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้น
๖.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน
๖.๓ ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้สะดวก และรวดเร็ว
๖.๔ รัฐสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
๗. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗.๑ ส่งเสริม และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๘. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๒ อบรมการคัดแยกขยะ/การทาปุ๋ยน้าชีวภาพ
๘.๓ จัดหาที่ทิ้งขยะ /ถังขยะประจาหมู่บ้าน

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การจัดทาแผนอัตรากาลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
นั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกาหนดแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ประจาปี
2561 – 2564
ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตาบลละลมใหม่พัฒนาคือ
“ตำบลน่ำอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี คนมีคุณธรรม” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีระบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความ
จาเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตาบลละลมใหม่พัฒนา เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป
ยุทธศาสตร์ อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) ในภารกิจ
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา จะต้องดาเนินการ
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อ
บรรเทาปัญหาความยากจน
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อาเภอ

๗
เป้าประสงค์
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. ประชาชนมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได้
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๖. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล
จังหวัด อาเภอ
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ในปีที่ผา่ นมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหา
ความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ในระดับหนึง่ อาทิ การแก้ไขปัญหาด้านการ
คมนาคม ด้านแหล่งน้าอุปโภคบริโภค ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลละลม
ใหม่พัฒนามีข้อจากัดในด้านงบประมาณและพื้นที่ตาบลละลมใหม่พัฒนาก็มีพนื้ ที่กว้างใหญ่ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้หมด
ไปได้เพราะต้องใช้งบประมาณจานวนมาก จึงไม่สามารถที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาได้ทงั้ หมด จึงได้มีการนาโครงการใน
แผนพัฒนาที่ยังไม่ได้ดาเนินการและจากการจัดประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อจะได้นามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและดาเนินการแก้ไขตามแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไป
๒. ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาระดับประเทศและรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่า ภาคอุตสาหกรรมขาดเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาการว่างงานตกงานเพิ่มมากขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนาได้มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจโดยการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
สนับสนุนด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปในอนาคตก็จะมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของตาบลละลมใหม่พัฒนาในทุก
รูปแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อไป
๓. ด้านสังคม
ปัญหาด้านสังคมในปัจจุบันจะเป็นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข ที่ไม่เพียงพอทั่วถึง ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนาได้มีการดาเนินการตามโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา อาทิ การส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV การสนับสนุนด้านการกีฬา การสนับสนุนด้านการสาธารณสุขการควยคุมโรคและป้องกันโรค
ระบาดต่างๆ ด้านสาธารณภัย ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในตาบลละลม
ใหม่พัฒนามีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

๘
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจขาดจิตสานึก
และยังไม่ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จากัด ขาดการบารุงรักษา ทาให้เกิด
มลพิษต่างๆเพิ่มมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนาจึงได้มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การกาจัดขยะ การขุดลอกคลองธรรมชาติ การกาจัดวัชพืชต่างๆ ซึง่ ก็สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ในระดับ
หนึ่ง
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ได้มีการดาเนินการบริหาราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
โดยการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน มีการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยีทที่ ันสมัย มีการส่งบุคลาการเข้ารับการ
ฝึกอบรมต่างๆ การจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
และการบริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดเวที
ประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรร
มาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น
๖. ด้านอื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนาได้มีการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจัดหวัด อาเภอ โดยการดาเนินการกาหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด
อาเภอ เป็นต้น
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
๑. จุดแข็ง (S : Strensth)
- ประชาชนมีคุณภาพ และมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และคุณภาพชีวติ
- ชุมชนเข้มแข็ง
- มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ๓ แห่ง, สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ๑ แห่ง สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้
อย่างเพียงพอ
- ผู้นาชุมชนสมานสามัคคีไม่มปี ัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา
- มีองค์การบริหารส่วนตาบลทีม่ ีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน
- มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รองรับแรงงานและลดการว่างานในเขตพื้นที่

๙
๒. จุดอ่อน (W : Weakness)
- ประชาชนเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท
- ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกาหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร
- เกษตรกรทาการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพึ่งพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สงู ขึ้น
- ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นทีน่ าลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง
- ความแตกต่างระหว่างสังคมของบุตรต่างจากสังคมพ่อแม่
- ด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง
- ปัญหาด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด การลักขโมย
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
๓. โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อม จานวน ๒ สาย
- มีพื้นที่ทาการเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได้
๔. ข้อจากัด (T : Threat)
- พื้นที่ตาบลละลมใหม่พัฒนามีพื้นที่ขนาดใหญ่ งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน
- กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทาให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
กาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้

๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) จัดให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
(๓) จัดให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(๔) จัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(5) การสาธารณูปการ
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(๓) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(๔) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๕) การจัดให้มีการบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ ตลอดจน สถานที่
ประชุม อบรมราษฎร
(๖) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
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๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตาบล
(๕) การเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
(๓) การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของประชาชน
(๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
(๓) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๓) การสนับสนุนสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(๔) การดูแล บารุงรักษาโบราณวัตถุ
๕.๗
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) สนับสนุนสภาตาบล และช่วยเหลือส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น
(๓) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตาบล จะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๗. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
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ภารกิจรอง
๑. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
๔. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๗. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๐. การท่องเที่ยว
๑๑. การผังเมือง

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 องค์การบริหารส่วนตาบลละลม
ใหม่พัฒนา ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่
๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการจานวนทั้งสิ้น ๒2 อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน ๑ อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๕ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 7 อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกับ
บุคลากรทั้งสิ้นจานวน ๓5 อัตรา

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ทาให้มีภารกิจ และอานาจหน้าที่ที่จะต้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
๘.๑ โครงสร้าง กาหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็น ๕ ส่วนราชการ ได้แก่
๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๒ งานกฎหมายและคดี
๑.๒ งานกฎหมายและคดี
๑.๓ งานนโยบายและแผน
๑.๓ งานนโยบายและแผน
๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานการบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
๒.๒ งานการบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานผังเมือง

๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานผังเมือง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๔.๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๔.๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ งานบริหารการศึกษา
๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ งานบริหารการศึกษา
๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หมายเหตุ

๘.๒ การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ได้ทาการวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่งจากภารกิจที่จะ
ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้
คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้

๑3
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนราชการ
-ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
-หัวหน้าสานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.)
-นิติกรชานาญการ
-นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
-เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลูกจ้างประจา
-เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
-พนักงานขับรถยนต์
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
-คนงานทั่วไป
กองคลัง
-ผ.อ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
-นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
-นักวิชาการพัสดุชานาญการ
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
พนักงานจ้าง
-ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-คนงานทั่วไป
กองช่าง
-ผ.อ.กองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-นายช่างโยธาอาวุโส
-นายโยธาปฏิบตั ิงาน
พนักงานจ้าง
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-คนงานทั่วไป
-คนงานทั่วไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ผ.อ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
-เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

พนักงานจ้าง
-คนงานทั่วไป

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓
ปีข้างหน้า
กาลัง
เดิม ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑
๑
๑
๑

อัตรากาลังคน
เพิ่ม/ลด

หมาย
เหตุ

๒๕๖๑
-

๒๕๖๒
-

๒๕๖๓
-

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

๑

๑

-

-

-

-1

-

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

-

-

-

1
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

๑
๑
-

๑
๑
-

๑
๑
-

๑
๑
1

-

-

+1

(กาหนดเพิ่ม)

๑

๑

๑

๑

-

-

-

(ว่าง)

-

1

1

1

+1

-

-

(ว่าง)

๑

๑

๑

๑

-

-

-

(ว่าง)

๑4
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนราชการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-ผ.อ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)
-ครู
-ครู
พนักงานจ้าง
-ผู้ดูแลเด็ก
-คนงานทั่วไป

รวม

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓
ปีข้างหน้า
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

อัตรากาลังคน
เพิม่ /ลด

หมาย
เหตุ

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑
๑
1

๑
๑
1

๑
๑
1

๑
๑
๑
1

-

-

+1
-

๒
๑

๒
๑

๒
๑

๒
๑

-

-

-

๓๔

๓5

๓4

๓6

+1

-1

+2

(กาหนดเพิ่ม)

๑5

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
๑) ปลัด อบต. ละลมใหม่พัฒนา มีอัตรากาลังปัจจุบัน ๑ ตาแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

จานวน เงินเดือน
(คน)
คนละ
๑

33,770

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63

573,240 15,840 16,320 16,560

๒) สานักงานปลัด อบต. มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 11 ตาแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
10.
11.

หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นักทรัพยากรบุคลากรชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลูกจ้างประจา(เจ้าพนักงานธุรการ)
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
คนงานทั่วไป

จานวน เงินเดือน
(คน)
คนละ
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
1

๒5,470
24,490
24,490
22,170
21,880
19,480
18,060
14,310
11,820
9,970
9,000

รวม
347,640
293,880
293,880
266,040
262,560
233,760
216,720
171,720
141,840
119,640
108,000

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
11,880
11,760
11,760
10,920
8,640
7,680
9,000
6,480
5,760
4,800
-

12,240
11,880
11,880
11,160
8,880
7,800
9,240
6,000
5,040
-

12,960
12,240
12,240
11,520
9,000
8,760
9,360
6,240
5,280
-

3) กองคลัง มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 8 ตาแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป

จานวน เงินเดือน
รวม
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
(คน)
คนละ
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
32,450 431,400 13,320 13,440 13,080
๑
22,170 266,040 10,920 11,160 11,520
๑
22,170 266,040 10,920 11,160 11,520
๑
21,710 260,520 10,920 11,160 11,280
1
23,370 280,440 10,800 11,040 11,160
๑
15,000 180,000 7,200 7,560 7,800
1
12,640 151,680 6,120 6,360 6,600
1
9,000
108,000
1

๑6
4) กองช่าง มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 4 ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

๑.
๒.
๓.
4.
5.
5.

ผู้อานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

จานวน
(คน)
๑
๑
๑
๑
๑
๑ (ว่าง)

เงินเดือน
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63

29,680
21,240
12,970
10,490
9,000
9,000

398,160
254,880
155,640
125,880
๑08,000
๑08,000

13,320 13,080 13,440
11,160 10,920 11,160
6,360 6,360 6,480
5,040 5,280 5,520
-

5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอัตรากาลังปัจจุบัน จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

๑. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
3. คนงานทั่วไป

จานวน
(คน)
๑ (ว่าง)

เงินเดือน
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63

32,800

435,600

13,620 13,620

13,620

๑ (ว่าง)
๑

24,825
9,๐0๐

297,900
108,๐0๐

9,720
-

9,720
-

9,720
-

6) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตรากาลัง ปัจจุบันจานวน 6 ตาแหน่ง ๗ อัตรา ดังนี้
ที่
๑.
๒.
3.
4.
5.
6.
7.

ตาแหน่ง

จานวน
(คน)
๑

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น )
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)
ครู(เงินอุดหนุน)
ครูผดู้ ูแลเด็ก(เงินอุดหนุน)
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป

๑(ว่าง)
1(ว่าง)
1
1
2
1

เงินเดือน
คนละ
24,490
29,610
24,825
9,000
9,000

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63

335,880

11,760 11,880 12,240

355,320
297,900
216,000
108,000

12,000 12,000 12,000
9,720
-

7) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
ที่
๑

ปี ๒๕61
35,838,600

ปี ๒๕62
37,630,530

ปี ๒๕63
39,512,057

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น

ตารางเอกเซล

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น

ตารางเอกเซล

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑)

สานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

๑. งานบริหารทัว่ ไป
๒. งานกฎหมายและคดี
๓. งานนโยบายและแผน
๔. งานส่งเสริมการเกษตร
๕. งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
๖. งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

(๑)
๑. งานการเงิน
๒. งานการบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
๓. งานผังเมือง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการคึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
๑. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๒. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
๑. งานบริหารงานการศึกษา
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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โครงสร้างสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)

งานบริหารทั่วไป

งานกฎหมายและคดี

-นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (๑)
-นิติกร (ชก.) (๑)
-นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) (๑)
-เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (๑)
-เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจา) (๑)
-พนักงานขับรถยนต์ (๑)
-คนงานทั่วไป (๑)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
2

งานนโยบายและแผน

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) (๑)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
3
-

เชี่ยวชาญ
-

งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมการเกษตร

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (๑)

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจา
1

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
2
1

รวม
11
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โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)

งานการเงิน

งานการบัญชี

-นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (๑)

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.)(1)
-คนงานทั่วไป(1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
3
-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

เชี่ยวชาญ
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) (๑)
-ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (๑)

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

อาวุโส
-

-นักวิชาการพัสดุ (ชก.) (๑)
-ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
2
1

รวม
8
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

-นายช่างโยธา (อส.)(๑)
-นายช่างโยธา (ปง) (๑)
-เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)
-ผช.นายช่างโยธา (๑)
-คนงานทั่วไป (2)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน

ทัว่ ไป
ชานาญงาน
1

อาวุโส
1

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
1
1

รวม
5

22

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- คนงานทั่วไป (1 )

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
-

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
1

รวม
1
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ) (๑)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

-ครู (1)
-ครูผู้ดูแลเด็ก (1)
-ผู้ดูแลเด็ก (๒)
-คนงานทั่วไป (๑)

-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
1
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้างประจา
-

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทั่วไป
3

รวม
6
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ

ตารางเอ็กเซล

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ

ตารางเอ็กเซล

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขที่ตาแหน่งในส่วนราชการ

ตารางเอ็กเซล

๑๖

๒8

12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา กาหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัดทุกระดับขั้น โดย
มุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้
และทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านอื่น ๆ ที่จาเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบล
ละลมใหม่พัฒนา ตระหนักเป็น อย่ างยิ่ง โดยมุ่งเน้ นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส ในการทางาน
บุค คลภายนอกสามารถเข้า ถึ ง ข้ อ มูล ข่ า วสารของทางราชการหรื อ มี การแบ่ ง ปัน ข้ อ มู ล ซึ่ง กั น และกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานรั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก ทางาน
เชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความ
ต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การทางานร่วมกัน
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลละลมใหม่พัฒ นา มุ่งเน้ น ให้ ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล อิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อให้ ประชาชนก้าวทัน
ความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
3. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางาน อย่างเตรียมการณ์ ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีขีดสมรรถนะสู ง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่
รวมทั้งทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ทั้ ง นี้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลละลมใหม่ พั ฒ นา ตามแนวทางข้ า งต้ น นั้ น
กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรก
จะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
- การบริหารโครงการ
- การให้บริการ
- การวิจัย
- ทักษะการติดต่อสื่อสาร
- การเขียนหนังสือราชการ
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
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ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนาเล็งเห็นว่า มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารงตาแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่ ต่างภาค ต่ างภาษา
ถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการ
เป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตาบลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ประกอบด้วย
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
- การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- การบริการเป็นเลิศ
- การทางานเป็นทีม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่ว ไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีล ธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล ละลมใหม่พัฒนา จึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลละลมใหม่พัฒนา ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 จะต้องมีการรวบรวมและจัดทา
ฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูล
ควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความต้องการของ
บุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะ
คุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรใน
องค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบัน
บุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต
ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัย
ภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ
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จุดแข็ง
1. มีอิสระในการบริหารจัดการ
2. มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเอง
3. มีการแบ่งส่วนราชการโดยกาหนดอานาจหน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบ
4. มีการกระจายอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ สามารถตัดสินใจตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
จุดอ่อน
1. ขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังขาดความเป็นเอกภาพ
3. แต่ละส่วนราชการยังไม่เห็นความสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนา ขาดการประสานแผนในภาพรวม
4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบลมีน้อย
5. บุคลากรบางตาแหน่งยังขาดความรู้ความสามารถ
โอกาส
1. การปฏิรูประบบราชการทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็นพื้นที่ปกติ และยังเป็นสังคมชนบททาให้ง่ายในการพัฒนา
อุปสรรค
1. ผลกระทบจากการขัดแย้งทางการเมืองในระดับพื้นที่
2. กฎระเบียบบางอย่างไม่เอื้ออานวยในการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชากรได้
3. งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงานตามอานาจหน้าที่

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดาเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน
อานวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิ ยมหลักของจริยธรรม
ดังนี้
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
4. ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
………………………………..
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒6 มีนาคม ๒๕๖3 ได้
มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา จึงประกาศใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นกรอบการกาหนดตาแหน่ง
และการใช้ตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
(นายนา ปลอดกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา

