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1.  หลักการและเหตุผล 
  ๑.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวน
เท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของ
งาน  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล, อบต.)  โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล, อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด)  ทั้งนี้       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  
ก าหนด 
  ๑.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.)  ได้มี
มติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล, อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล, อบต.)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ., เทศบาล, อบต.)  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์
การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
  1.3  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก. อบต.) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหนงข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น (ก. อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบต.) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรืพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผน
อัตราก าลัง  3 ปี   

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงไดจ้ัดท าแผน 
อัตราก าลัง  3  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 -2566  ขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-2- 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง
ตลอดจนโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามประกาศ ก. อบต. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563  ระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง  
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
  2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีโนนงาม 
  2.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  สามารถวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
ประธาน  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  เป็นกรรมการ  และมีข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  1  คนเป็นเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  
ดังต่อไปนี้ 
  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนน
งาม  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  บรรลุผลตาม
พันธกิจที่ตั้งไว้  จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่างๆ  ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ  
โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  
อย่างไร  หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดศรีสะเกษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply  pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่  
ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ  โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนด
ระดับชั้นงานในแต่ละประเภท  เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work  process)  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง   
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โดยสมมุติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลา
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative  Information)  
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอ่ืน  ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลัง  ที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่า ง
น้อยใน  3  ประเด็นดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้าง
ที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ  สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆ  ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ  ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ  อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในอบต.  ก.  และงานการเจ้าหน้าที่ในอบต.  ข.  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน  โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม  (Right  Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
แล้ว  พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้งๆ  ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการ
ท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการ
อ่ืน  ก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียง
พอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่ง
ของส่วนราชการ  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  (Effective Man Power  
Planning  Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ  เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนงานจริง (work Process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน า ผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

  สภาพทั่วไป 
 ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ตั้งอยู่ในการปกครองของต าบลศรีโนนงาม 

อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ   อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ  มีเขตติดต่อกับ  อ าเภอพยุห์  ห่างจาก
จังหวัดศรีสะเกษ  50  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษถึงองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีโนนงาม  ประมาณ  1   ชั่วโมง 
  ยกฐานะจากสภาต าบลศรีโนนงามเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2542    
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางตามมติ ก.
อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่  4/2559  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2559  แบ่งการปกครอง
ออกเป็น  10   หมู่บ้าน  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  23,000  ไร่  หรือประมาณ  36.80  ตารางกิโลเมตร  
(1 ตร.กม. = 625 ไร่)   

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลพรหมสวัสดิ์   อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสะพุง     อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลปราสาทเยอ   อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศใต ้  ติดต่อ  ต าบลศรีแก้ว        อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

สภาพของปัญหาพื้นที่และความต้องการประชาชน 
  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  
ดังนี้  
  สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้  

  1.  ด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1.  ถนนเพ่ือการล าเลียงผลการผลิตทางการเกษตรช ารุดเสียหาย  ท าให้การล าเลียง
ผลผลิตไม่สะดวกล่าช้า 
   2. ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้งจะรุนแรงมาก 
   3.  ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านและไฟฟ้าส่อง
สว่างไม่เพียงพอ 
   4.  ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอส าหรับจุดที่มีจ าเป็นต้องติดตั้ง 
   5. รางระบายน้ าไม่เพียงพอ ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง โดยเฉพาะฤดูฝน จะเกิดปัญหามาก 
   6.  ขาดระบบบริหารการจัดการน้ าที่ดี เนื่องจากในฤดูน้ าหลากจะเกิดปัญหาน้ าท่วม
เสมอ  และในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง 
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2.  ด้านการพัฒนาคน สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

1.  ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ  ท าให้ 
ยากแก่การป้องกัน 
   2.  ประชาชนยังขาดความสนใจในการรักษาสุขภาพ  และปัญหาด้านสุขอนามัย 

3.  การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่ในสังคม  เนื่องจากขาดความต่อเนื่องใน 
การปราบปรามและป้องกันปัญหา 
   4.  การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น  มีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน  เนื่องจากค่านิยม  
การเลียนแบบ ที่ผิดๆ  การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งจะบรรเทาปัญหานี้ได้ 

  3.  ด้านการเมือง  การบริหารจัดการที่ดี  และการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 
   1.  ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้การเมืองการปกครองท าให้กระบวนการ
ตรวจสอบทางการเมืองยังอ่อนแอ 
   2.  ประชาชนยังขาดความเข้าใจในด้านการมีส่วนร่วม  ด้านการเมืองการปกครอง  
และการบริหาร  หรือพัฒนาท้องถิ่นท าให้การด าเนินการเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาของบุคคลบางกลุ่ม 
   3.  ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหารงาน  ของ  อบต.ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการ
ติดต่อ  ประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 
   4.  ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก  ท าให้การให้บริการ
ประชาชนยังขาดความคล่องตัว  และมีขั้นตอนมาก 
   5.  สถานที่รองรับการบริการประชาชนรวมถึงใช้ส าหรับปฏิบัติงานไม่เป็นสัดส่วน  
ไม่เพียงพอและยังไม่มีความปลอดภัย  ด้านข้อมูลและทรัพย์สินของ  อบต. 

  4.  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา 
   1.  สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  หรือปรับปรุงให้
เป็นที่รู้จัก 
   2.  ประชาชนในพื้นท่ีขาดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดีพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

  5.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
   1.  การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
   2.  การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย  
และเหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยนี้ 
   3.  ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย  หรือการศึกษานอก
ระบบ  ท าให้ยังมีความรู้ที่ล้าหลังไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง 
   4.  การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคนท าให้ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา 
   5.  วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เริ่มสูญหายเนื่องจากไม่ได้รับ
ความสนใจ  จากเยาวชนรุ่นหลัง 
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6.  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อม 
   1.  พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  หรือฟ้ืนฟู 
   2.  พ้ืนที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง  เนื่องจากการบุกรุกถางป่า 
   3.  ขยะและสิ่งปฏิกูล  ถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมชนบทหากไม่มี
การวางแผนที่ดีจะเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข 

4.  ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ   
ชีวิตและทรัพย์สิน นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียมความพร้อมเสมอจะช่วยลดความสูญเสียลงได้ในระดับหนึ่ง   
   5.  เกิดอุบัติเหตุจ านวนมากในช่วงเทศกาลวันหยุด  ท าให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน 

  7.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
   1.  ประชาชนมีความยากจนมีภาระหนี้สินจ านวนมาก  เนื่องจากยังขาดการวาง
แผนการประกอบอาชีพที่ดี 
   2.  ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท าการเกษตร  ไม่มีอาชีพที่แน่นอน  ท าให้ขาดโอกาส
ที่จะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  หรือชุมชน 
   3.  การขาดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ  ที่ยั่งยืนซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังส าคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
   4.  การขาดเงินทุนประกอบอาชีพประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่ยากจน 
การลงทุนประกอบอาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย์ 
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5.  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ออกเป็น  7  ด้าน  
พิจารณาจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง           
(ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคามในการด าเนินตาม
ภารกิจ  SWOT  ดังนี้ 

  5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   (1)  การจัดการและดแูลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 
   (๒)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
   (3)  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
   (4)  การสาธารณูปการ 
   (5)  การจดัให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
   (6)  การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
   (7)  การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
   (8)  การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
   (9)  การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

  5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   (1)  การจัดการศึกษา 
   (2)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
   (3)  การป้องกัน  การบ าบัดโรค  และการจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 
   (4)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
   (5)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  
   (6)  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
   (7)  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
   (8)   การจัดให้มีการบ ารุ งสถานที่ ส าหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
   (9)  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  

  5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   (1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (2)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (3)  การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
   (4)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  
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  5.4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   (1)  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
   (2)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   (3)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   (4)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเอง 
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 

  5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี  
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   (1)  การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   (2)  การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
   (3)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
   (4)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (5)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

  5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   (1)  การจัดการศึกษา 
     (2)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  
   (3)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   (4)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
   (5)  การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

  5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
   (๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๓)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๔)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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การวิเคราะห์  SWOT  ตามภารกิจตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา  4  ปี  (2561 – 2566) 

  เพ่ือที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis  ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ของการพัฒนา  ดังผลการวิเคราะห์
ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นรายประเด็นนโยบาย  รวม  7  ประเด็นดังนี้ 

  1.  การวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จุดแข็ง  (Strengths)   
  ต าบลศรีโนนงาม  มีถนนสายหลักและสายรองเชื่อมทุกหมู่บ้านระหว่างต าบล  ระหว่างอ าเภอ  
และมีเส้นทางหลักในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร  โดยมีพ่อค้าคนกลางส าหรับรับซื้อพืชผลทางการเกษตร  
มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน  มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ระบบประปา  ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานให้บริการทุก
หมู่บ้าน 

  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  พ้ืนที่ต าบลศรีโนนงาม  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท าการเกษตรกรรม  ถนนที่ใช้สัญจรไป-มา  ร้อยละ  
80  ยังเป็นถนนลูกรัง  ซึ่งมีสภาพช ารุด  ทรุดโทรม  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  ระบบประปาหมู่บ้านช ารุด
เสียหายบ่อยครั้งเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานระบบไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่น้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะในฤดูแล้ง  และบางหมู่บ้านคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีและบางครัวเรือน
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 

  โอกาส  (Opportunity) 
  ต าบลศรีโนนงาม  มีเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและสามารถกระจายสินค้า
เกษตรได้คราวละมากๆ  เกษตรกรมีทางเลือกในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน 

  ภัยคุกคาม  (Treats) 
  ต าบลศรีโนนงาม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรได้แก่  การปลูกข้าว  ปลูก
ยางพารา  ปลูกมันส าปะหลัง  ข้าวโพด อ้อย  ถนนที่ใช้ในการขนส่งพืชผลทางเกษตรช ารุดเสียหาย  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีงบประมาณในการซ่อมบ ารุงไม่เพียงพอ  ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านขาดความรู้ความ
ช านาญ 

  2.  การวิเคราะห์พัฒนา  คน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้แข็งแรง 
  จุดแข็ง  (Strengths) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยได้
ก าหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ 
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รับผิดชอบในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลศรีโนนงาม  
ส าหรับให้บริการประชาชนในต าบลศรีโนนงาม   

  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ได้รับการบริการและสวัสดิการยังไม่ทั่วถึง  บุคลากรทางด้านสวัสดิการ
สังคมและด้านสาธารณสุข  มีน้อยไม่เพียงพอ 

  โอกาส  (Opportunity) 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชน  ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง 

  ภัยคุกคาม  (Treats) 
  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการบางส่วนยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  เนื่องจาก  การที่จะเข้ารับการ
บริการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง มีความล าบากและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าค่ารักษาพยาบาล ซึ่ง
ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประชาชนในชุมชน  เพราะประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญในการร่วมกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

  3.  การวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการที่ดี  และการ
ให้บริการสาธารณแก่ประชาชน 
  จุดแข็ง  (Strengths) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามเป็นไปใน
ลักษณะส่งเสริมซึ่งกันและกัน  และมีความสัมพันธ์และประสานงานกันเป็นอย่างดี  จึงส่งผลให้การเมืองภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  มีความเข้มแข็ง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่รับผิดชอบ 

  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  ประชาชน  และเยาวชนยังขาดความเข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  และยังมี
ความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย  การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของการเมืองท้องถิ่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ครั้ง
ที่ผ่านมามายังอยู่ในระดับมากคือ  ร้อยละ  80  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งวิธีการด าเนินการดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรภายใน  ค่านิยมในการด าเนินงานแบบเดิมเน้นการท างานแบบบริหารจัดการผลในภาพรวม  
ทั้งนี้ได้มีพัฒนาการความร่วมมือดีขึ้นตามล าดับ  นอกจากนั้น  ในการบริหารจัดการที่ต้องการความร่วมมือทุก
ภาคส่วนยังปรากฏเป็นปัญหาในการประสานงานภายในอยู่บ้าง  ส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
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  โอกาส  (Opportunity) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา  และความต้องการของท้องถิ่น  นอกจากนั้นกระแสความคิด
เรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  และกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับความ
นิยมไปทั่วโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวความคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการ  
สถาบันการศึกษา  ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น  
ของบุคลากรท้องถิ่น 

  ภัยคุกคาม  (Treats) 
  การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอน
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานได้ในระยะยาว  นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะของการ
ควบคุม  ท้องถิ่นไม่ได้อิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน  โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข  เพราะการยกเว้นระเบียบราชการได้เป็นอ านาจจาก
กรม  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  
แต่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

  4.  วิเคราะห์สภาวการณ์  การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา 
  จุดแข็ง  (Strengths) 
  - 

  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ขาดศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีประชาชน  ขาดสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานและครบถ้วนประชาชน  ขาดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการเล่นกีฬา 

  โอกาส  (Opportunity) 
  - 

  ภัยคุกคาม  (Treats) 
  ราษฎรขาดความตื่นตัวจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ในการประกอบอาชีพเพ่ิมเติม  ราษฎรมี
ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเบื้องต้นน้อย  แล้งซ้ าซาก  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  โรคระบาด
ของพืชขาดน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้งต้นทุนทางการเกษตรสูง  และงบประมาณของทางราชการมีจ ากัด  
พ่อค้าคนกลางกดราคา  ขาดตลาดกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 
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  5.  วิเคราะห์สภาวการณ์  ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  จุดแข็ง  (Strengths) 
  ต าบลศรีโนนงาม  มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่  
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย โรงเรียนบ้านโนนแก โรงเรียนบ้านหนองรุงและ
โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมหรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (โรงเรียนขยาย
โอกาส)  จ านวน 1  แห่ง มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดกันมาแต่โบราณเช่นประเพณีฮีต 12 ครอง 
14 เป็นต้น 

  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  ครูผู้สอนที่มีความช านาญเฉพาะด้านมีน้อย  ไม่มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  และสื่อสารเรียนการ
สอนที่ทันสมัยมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศน้อย 

  โอกาส  (Opportunity) 
  นักเรียนมีที่เรียนหนังสือ  และมีโอกาสเรียนฟรี  15  ปี  กล่อมเกลานิสัย  เสริมสร้าง
จริยธรรมให้ประชาชนและเป็นจุดรวมของประชาชนในด้านต่างๆ 

  ภัยคุกคาม  (Treats) 
  เด็กวัยรุ่นติดเกมส์  ทะเลาะวิวาท  การขาดความสามัคคีในหมู่แกนน าแต่ละหมู่บ้าน  เด็กเล็ก  
เจริญเติบโตไม่ทัน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง  ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน
เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่บ่อนท าลายสังคม 

  6.  การวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จุดแข็ง  (Strengths) 
  ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  มีบริการกู้ชีพกู้ภัยประจ าต าบล
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ  มีการบริหารจัดการช่วยเหลือและบรรเทาภัยได้ทันที  มีรถน้ า
ดับเพลิง  มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลากหลาย  ได้แก่  ฝายตาเหมาเป็นที่ที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าในเขตพ้ืนที่ มีพ้ืนป่า
ชุมชนอนุรักษ์   

  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  แหล่งน้ าตามธรรมชาติตื้นเขิน  ประชาชน  ไม่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ  ปล่อยสารเคมีทางการเกษตรลงแหล่งน้ า 

  โอกาส  (Opportunity) 
  ต าบลศรีโนนงาม  มีแหล่งน้ าธรรมชาติคือฝ่ายตาเหมา เป็นแหล่งกักเก็บน้ า  ท าให้สามารถท า
การเกษตรได ้

  ภัยคุกคาม  (Treats) 
  การเกิดภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  วาตภัย  เป็นประจ าทุกปี 
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  7.  การวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ  อาชีพและรายได้ 
  จุดแข็ง  (Strengths) 
  มีวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรจ านวนมาก  เช่น  ยางพารา  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  
กล้วย ข้าว เป็นต้น การรวมกลุ่มของประชาชนในการผลิต  ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)    
ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน  กองทุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตร กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ฯลฯ  ท าให้
ประชาชนมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนประชาชนไม่สามารถน ามาแปรรูปเพ่ือการพาณิชย์ยังมีไม่มาก  
เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยราชการในด้านความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต  ประชาชนเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบสูง  การว่างงานของประชาชนในช่วงนอก
ฤดูกาลท าการเพาะปลูก  สมาชิกบางส่วนของกลุ่มอาชีพฝีมือยังไม่มีความช านาญ  และมีการประชาสัมพันธ์
น้อย  คลองส่งน้ า  ส่งน้ ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด  เพราะยังขาดงบประมาณในการขยายเขต
คลอง  แหล่งน้ าธรรมชาติมีความตื้นเขิน  ท าให้การระบายน้ าในหน้าฝนในพ้ืนที่ชุมชน  พ้ืนที่การเกษตรไม่ทัน  
มีการปลูกพืชนิดเดียวกันไม่หมุนเวียนท าให้เกิดการสะสมของโรคศัตรูพืช  และสารเคมีในการเกษตรจ านวน
มาก  ซึ่งการขยายผลผลิตทางการเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันส าปะหลัง  เกษตรกรมักจะถูกกดราคาจาก
พ่อค้าคนกลางท าให้ขายพืชผลทางการเกษตรได้ราคาต่ า 

  โอกาส  (Opportunity) 
  เป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตร  ยางพารา  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพตามความต้องการของตลาด  ขยายกลุ่มอาชีพสร้างเครือข่าย  เพ่ิมสายการผลิตสินค้า  OTOP  
ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้ท้องถิ่น 

  ภัยคุกคาม  (Treats) 
  การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลาง  ยังขาดความ
แน่นอนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานได้ในระยะยาว  นอกจากนั้น  
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลา ง  ยังเป็น
ลักษณะของการควบคุมท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน  โครงการที่สั่งการมา
จากส่วนกลางแต่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
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จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

  1.  ปลัด  อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จ านวน    1 ต าแหน่ง 

หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
ก ากับดูแล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน และช่วยให้หน่วยงานรับตรวจสามารถประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม การบวนการก ากับดูแล การให้
ความเชื่อมั่นโดยการสอบทานการปฏิบัติงานรายงานผลการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนะแนว
ทางการปรับปรุง แก้ไข แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และติดตามผลการ
ตรวจสอบเพ่ือให้การปรับปรุง แก้ไข เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษา
กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
มีบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 

  1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)   จ านวน     1 ต าแหน่ง 

ส านักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  และราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีบุคลากรในส านักงานปลัด  ประกอบด้วย 
  1.  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  2.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.)  จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  3.  นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.)    จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  4.  นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.)   จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  5.  นักจัดการงานทั่วไป   (ปก./ชก.)   จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  6.  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปก./ชก.)  จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  7.  นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)    จ านวน     1     ต าแหน่ง 
  8.  เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)    จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  9. ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน     1     ต าแหน่ง 
  10.  ผูช้่วยเจ้าพนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  11. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน    1 ต าแหน่ง 
   
กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน   การเก็บรักษาเงินและเอกสาร 
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืนๆ 
งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีบุคลากรใน
กองคลัง  ประกอบด้วย 
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  1.  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  2.  นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.)   จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  3.  นักวิชาการพัสดุ  (ปก./ชก.)    จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  4.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)   จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  5.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  6.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จ านวน    1 ต าแหน่ง 
   
กองช่าง  มีหน้าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ    ออกแบบ    การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรมการ 
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุม การ บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีบุคลากรใน
กองช่าง  ประกอบด้วย 
  1.  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  2.  นายช่างโยธา  (ปง./ชง.)    จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  3.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานประปา    จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  4.  ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า     จ านวน    1 ต าแหน่ง 
  5.  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน    1      ต าแหน่ง 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมก ากับดูแล บังคับบัญชามี
ความวิเคราะห์การปฏิบัติงานบริหาร การศึกษา การอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การจัดการเรียน
การสอนเด็กปฐมวัย  ตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา เสนอแนะข้อมูลด้านการศึกษา
พร้อมทั้งปัญหาเพ่ือพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ให้งานด้านการศึกษามีคุณภาพมากข้ึน เช่น งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการการศึกษา งานกิจการโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  มีบุคลากรในกองการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
  2. นักวิชาการการศึกษา (ปก./ชก.)  จ านวน  1 ต าแหน่ง 
  3. ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)    จ านวน  1 ต าแหน่ง 
  4. ครุผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)    จ านวน   1 ต าแหน่ง 
  5. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   จ านวน  1 ต าแหน่ง 

6. ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)    จ านวน  4 ต าแหน่ง 
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การวิเคราะห์ส่วนราชการมีภารกิจอะไรที่จะต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า 
 

ล าดับที่ ภารกิจ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
1 ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กองช่าง 

2 พัฒนา  คน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

3 ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการที่ดี  และการ
ให้บริการสาธารณแก่ประชาชน 

ส านักงานปลัด,กองคลัง 

4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการกีฬา กองการศึกษา 
5 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  

และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
กองการศึกษา 

6 การป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 

7 ด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส านักงานปลัด,กองคลัง 
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การเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการโดยอ้างอิงข้อมูลจากผลการด าเนินการประจ าปี   
ที่รายงานต่อสภาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  (1 ตุลาคม 2561  
– 30 กันยายน 2562)  ตามบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  การประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่  2/2562  เมื่อวันที่  22  เดือนพฤษภาคม  2562  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงานบริหารงบประมาณ  ประจ าปี  2562  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการ
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

125 49.02 36,718,000 57.96 19 29.69 3,350,300 11.84 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่
ดีสู่ธรรมาภิบาล 

76 29.80 16,998,310 26.83 34 53.12 16,661,040 58.88 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมี
คุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 

34 13.33 8,623,800 13.61 8 12.50 8,126,800 28.72 

4.ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน 

14 5.49 610,000 0.96 3 4.69 160,000 0.57 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

6 2.35 400,000 0.63 0 0.00 0 0.00 

รวม 255.0   63,350,110.00   64.0   28,298,140.00   

 

ยุทธศาสตร ์
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพด้านการ
บริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

13 23.64 2,427,100 13.36 13 25 2,427,100 13.43 13 25 2,427,100 13.43 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการ
บริหารงานการจัดการ
ที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 

31 56.36 9,088,901.1 50.04 28 53.85 8,998,901.1 49.79 28 53.85 8,998,901.1 49.79 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งและมี
คุณธรรมที่ดีแบบ
ยั่งยืน 

8 14.55 6,545,800 36.04 8 15.38 6,545,800 36.22 8 15.38 6,545,800 36.22 

4.ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้แบบยั่งยืน 

3 5.45 100,435 0.55 3 5.77 100,435 0.56 3 5.77 100,435 0.56 



 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 55   
18,162,236.

10 
  52.0   

18,072,236.
10 

  52.0   
18,072,236.

10 
  

 
สรุปได้ว่า  โครงการในแผนพัฒนา 5 ปี   เฉพาะปี  2561-2565  จ านวน  255  โครงการ  ได้น ามาจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวน  55  โครงการ  มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้  52  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  52.00  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่  2  มีการเบิกจ่ายในอันดับหนึ่ง  ส านักงานปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ  
อันดับสองยุทธศาสตร์ที่  1  กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ  อันดับสามยุทธศาสตร์ที่  3  ส านักงานปลัดและกองคลัง
เป็นผู้รับผิดชอบ  อันดับสี่ยุทธศาสตร์ที่  5  ส านักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
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   การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 55-3-00-1101-001 
 
 
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
 การมอบหมายงาน ก ากับดูแลและติดตามงาน โครงการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน เป้าหมายและผลส าเร็จของงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  

120 200 24,000 0.29 

2 
 การวางแผน จัดระบบงาน มอบหมายงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด  

120 200 24,000 0.29 

3 
พัฒนาระบบในการท างานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 

240 300 72,000 0.88 

รวม 120,000 1.46 
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การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งส านักงานปลัด 

 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 55-3-01-2101-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

การควบคุม ก ากับดูแล งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งาน
บริหารงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นโยบายและแผน  งานประชาสัมพันธ์    งานสวัสดิการ
พัฒนาชุมชนและงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ให้มีประสิทธิภาพ  

120 240                   28,800  0.35 

2  ควบคุมก ากับดูแล งานงบประมาณ  ให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

200 200                   40,000  0.49 

3 
มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้
ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงาน 

200 220                   44,000  0.54 

รวม                 112,800  1.38 
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ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง 55-3-01-3103-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
การจัดท าติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีโนนงาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

120 240 28,800 0.35 

2 
การน าเข้าข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เข้าสู่ระบบ (e-plan) 

120 200 24,000 0.29 

3 

การน าเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เข้าสู่ระบบ การ
บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น( Electronic Local Administrative Accounting 
System : e-LAAS) 

120 320 38,400 0.47 

รวม 91,200 1.11 
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ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ต าแหน่ง 55-3-01-3102-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
รวบรวมจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  

60 360 21,600 0.26 

2 การจัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 60 480 28,800 0.35 
3 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 120 200 24,000 0.29 

4 การปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศ เช่น ระบบบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ระบบเบิกจ่ายตรง ระบบเลือกตั้งท้องถิ่น 

60 180 21,600 0.26 

รวม 96,000 1.16 
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ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขท่ีต าแหน่ง 55-3-01-3101-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 งานเลขานุการและงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 120 360 43,200 0.52 
2 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีโนนงาม 60 60 3,600 0.04 
3 งานศูนย์ด ารงธรรมอบต.ศรีโนนงาม 60 600 36,000 0.43 
           
4 งานปรับปรุงเว็บไซต์  อบต.ศรีโนนงาม 60 300 18,000 0.22 

รวม 100,800 1.22 
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ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เลขที่ต าแหน่ง 55-3-01-3801-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ   100 200 20,000 0.24 
2 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 60 100 6,000 0.07 

3 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน            
จัดระเบียบชุมชน 

120 120 14,400 0.18 

4 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ 120 720 86,400 1.05 
5 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 60 480 28,800 0.35 

รวม 155,600 1.89 
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ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขท่ีต าแหน่ง 55-3-01-3810-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพ กู้ภัยและวิทยุสื่อสาร 120 720 86,400 1.05 

2 
งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมตาม
แผน  

60 120 7,200 0.08 

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล  120 120 14,400 0.17 
รวม 108,000 1.31 
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ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง 55-3-01-3803-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  งานส ารวจความต้องการและแก้ไขปัญหาทางการศึกษา  60 120 7,200 0.08 
2 งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 120 140 16,800 0.20 

3 งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้าน
วิชาการ 

120 150 18,000 0.21 

4 
งานดูแลและจัดเตรียม  ให้บริการวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการ
สอนต่าง ๆให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 100 100 10,000 0.12 

5 งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 60 100 6,000 0.07 
6 งานส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น 100 140 14,000 0.17 
7 งานด้านนันทนาการและการกีฬา 120 160 19,200 0.23 

รวม 91,200 1.11 
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ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ส านักงานปลัด) เลขที่ต าแหน่ง 55-3-01-4101-001 
 
 
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
การปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ  

60 720 43,200 0.53 

2 งานจัดท าฎีกา 60 300 18,000 0.22 
3 รายงานการประชุมประจ าเดือน 60 720 43,200 0.53 

4 
การท าเรื่องการเดินทางไปราชการของพนักงานภายในส านักงาน
ปลัด  ผู้บริหาร 

60 720 43,200 0.53 

รวม 147,600 1.80 
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ต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ส านักปลัดฯ) 
 

ล าดับ
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

   (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 งานบริการด้านวิคเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น 100 200 20,000 0.24 
2 งานฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 60 100 6,000 0.07 
3 งานฝึกอบรมและเผยแพร่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 120 120 14,400 0.17 
4 งานจัดท าแผนปฎิบัติการด าเนินการประจ าปีของท้องถิ่น 120 720 86,400 1.05 
5 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 60 480 28,800 0.35 

รวม 155,600 1.89 
 

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ส านักปลัดฯ) 
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

ราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
   (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ   100 200 20,000 0.24 
2 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 60 100 6,000 0.07 
3 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน 120 120 14,400 0.17 
4 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ 120 720 86,400 1.05 
5 งานสวัสดิภาพเด็ก สตรีและเยาวชน 60 480 28,800 0.35 

รวม 155,600 1.89 
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ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ส านักปลัดฯ) 

      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เวลาที่ใช้ต่อ

ราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ   100 200 20,000 0.24 
2 งานฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันเหตุอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 60 100 6,000 0.07 
3 งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 120 120 14,400 0.17 
4 งานช่วยเหลื่อผู้ประสบเหตุอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 120 720 86,400 1.05 
5 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 60 480 28,800 0.35 

รวม 155,600 1.89 
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   การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งกองคลัง 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 54-3-04-2102-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

 งานควบคุมดูแล ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ นอกงบประมาณ และเงินอ่ืนๆ,การจัดท าบัญชี รายงาน
สถานะการเงินประจ าวัน, การจัดท ารายงานรับจ่ายเงินและงบการเงิน
ต่างๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ทั้งระบบมือและระบบ 
e -LAAS  

120 480 57,600 0.70 

2 
ควบคุมดูแล ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สินของทุกกอง/ส านัก ทั้งระบบมือและระบบ e-GP        
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ 

120 240 28,800 0.35 

3 
ควบคุม ดูแล ก ากับร่วมวางแผน การจัดเก็บรายได้ให้มี ประสิทฺธิภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้ค าแนะน า 
ปรึกษา การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

120 240 28,800 0.35 

รวม 115,200   1.40 
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ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ต าแหน่ง 54-3-04-3201-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  การรับเงินรายได้ทุกประเภท  120 220 26,400 0.32 
2 จัดท าบัญชีและทะเบียนต่างๆ    100 120 12,000 0.15 

3 
จัดท ารายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจ าเดือน, 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาสและงบแสดงฐานะการเงิน
สิ้นปีงบประมาณ  

150 240 36,000 0.44 

4 การจ่ายขาดเงินสะสม 60 100 6,000 0.07 
5 จัดท ารายงานสถิติการคลัง หรือ INFO ประจ าปีงบประมาณ 60 100 6,000 0.07 
6 งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 60 140 8,400 0.10 

รวม 94,800 1.15 
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ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขท่ีต าแหน่ง 54-3-04-3204-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง    180 200 36,000 0.44 

2 งานเกี่ยวกับการท าบัญชีคุมครุภัณฑ์  จัดท าประวัติครุภัณฑ์  และ
ก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์  ตรวจสอบทรัพย์สิน 

160 200 32,000 0.39 

3 จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ  จัดจ้างและแบบ
รายงานผล 

120 200 24,000 0.29 

4 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 60 100 6,000 0.07 
รวม 98,000 1.19 
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ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เลขที่ต าแหน่ง 54-3-04-3203-001 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  งานเกี่ยวกับงานจัดเก็บราได้ 180 200 36,000 0.44 

2 งานเกี่ยวกับการท าบัญชีคุมภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย  

160 200 32,000 0.39 

3 จัดท าทะเบียนภาษีค้างช าระ งานส ารวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย 

120 200 24,000 0.29 

4 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 60 100 6,000 0.07 
รวม 98,000 1.19 
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ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

 งานช่วยจัดท าประกาศ ส ารวจ รับแบบแสดงรายการ ค าร้อง ค าขอ
หรือ เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนในขั้นต้นช่วยรับและน าส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชี
ทะเบียนต่างๆ และติดตามทวง ถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและรายได้
อ่ืนๆ 

160 180      28,800              0.35  

        

2 
 งานช่วยจัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอ่ืนๆ ของ
ผู้เสีย ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมหรือรายได้อ่ืนๆ รวบรวมข้อมูล
เพ่ือจัดท ารายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษี 

160 200      32,000              0.39  

   3 
 

 
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  120 200    24,000     0.29  

รวม           84,800    1.03 
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ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
      
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  ช่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  160 180             28,800                  0.35  
2  ช่วยงานจัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  120 200             24,000                  0.29  
3  ช่วยงานการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุ  120 200             24,000                  0.29  
4  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  120 200             24,000                  0.29  

รวม 100,800                1.22  
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การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งกองช่าง 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 54-3-05-2103-001 
      
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
 งานอ านวยการ วางแผน ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ พิจารณาเสนอ
ความเห็นชอบงานด้านธุรการ  การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณในกองช่าง/หน่วยงาน  

120 240 28,800 0.35 

2 งานส ารวจและออกแบบ บริหารงานโครงสร้าง งานก่อสร้าง  งาน
โยธาและวิศวกรรม 

240 240 57,600 0.70 

3 งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานไฟฟ้าสาธารณะ  200 200 40,000 0.49 
รวม 126,400 1.54 
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ต าแหน่ง นายช่างโยธา เลขที่ต าแหน่ง 54-3-05-4710-001 
      
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 งานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 120 480 57,600 0.70 

2 
 งานประมาณราคาค่าการก่อสร้างในแผนพัฒนา 3 ปี และ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ่ืนๆ  

120 120 14,400 0.18 

3 งานควบคุมการก่อสร้าง 100 120 12,000 0.15 

4 
งานตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน ทางเดิน และทาง
เท้า 

120 180 21,600 0.26 

5 งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้าง 60 100 6,000 0.07 
รวม 111,600 1.36 
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ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) 
      
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
ช่วยงานงานธุรการ งานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ  

120 240 28,800 0.35 

2 ช่วยงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 100 200 20,000 0.24 
3 ช่วยงานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายต่างๆ 120 240 28,800 0.35 
4 การท าเรื่องการเดินทางไปราชการของพนักงานภายในกองช่าง 60 160 9,600 0.12 

รวม 87,200 1.06 
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ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (กองช่าง) 
      
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 งานตรวจสอบ ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน  
ม.1, ม.3, ม.6, ม.10 

240 240                   57,600                       0.70  

2 งานติดต่อมิเตอร์ประปาหมู่บ้าน 120 240                   28,800                       0.35  
3 งานวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน 100 180                   18,000                       0.22  

รวม 104,400                     1.27  
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ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (กองช่าง) 
      
ล าดับ

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ม.1 - ม.10 240 240                   57,600                       0.70  
2 งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.1 - ม.10 120 240                   28,800                       0.35  

3 
งานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารส านักงานหรือที่ท าการ 
อบต. 

100 180                   18,000                       0.22  

รวม      104,400                     1.27 
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การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 55-3-08-3803-001 
 

ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 
    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  งานส ารวจความต้องการและแก้ไขปัญหาทางการศึกษา อบต. 60 120 7,200 0.09 
2 งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา อบต. 120 140 16,800 0.20 

3 งานประชุม  อบรม  สัมมนา  ประสานงานและให้บริการทางด้าน
วิชาการ 

120 150 18,000 0.22 

4 
งานดูแลและจัดเตรียม  ให้บริการวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการ
สอนต่าง ๆให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 100 100 10,000 0.12 

5 งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา อบต. 60 100 6,000 0.07 
6 งานส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น 100 140 14,000 0.17 
7 งานด้านนันทนาการและการกีฬา 120 160 19,200 0.23 

รวม 91,200 1.11 
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ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง 55-3-08-3803-001 
 

      
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  งานส ารวจความต้องการและแก้ไขปัญหาทางการศึกษา  60 120 7,200 0.09 
2 งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 120 140 16,800 0.20 

3 
งานประชุม  อบรม  สัมมนา  ประสานงานและให้บริการทางด้าน
วิชาการ 

120 150 18,000 0.22 

4 
งานดูแลและจัดเตรียม  ให้บริการวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการ
สอนต่าง ๆให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

100 100 10,000 0.12 

5 งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 60 100 6,000 0.07 
6 งานส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น 100 140 14,000 0.17 
7 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 120 160 19,200 0.23 

รวม 91,200 1.11  
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ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต าแหน่ง 55-3-08-6600-77-6 
      
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  การออกแบบการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  180 200 36,000 0.44 
2 การพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย 180 200 36,000 0.44 
3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย 160 180 28,800 0.35 
4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 100 140 14,000 0.17 

รวม 114,800 1.40 
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ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต าแหน่ง 55-3-08-6600-77-7 

      
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1  การออกแบบการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 180 200 36,000 0.44 
2 การพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย 180 200 36,000 0.44 
3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย 160 180 28,800 0.35 
4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 100 140 14,000 0.17 

รวม 114,800 1.40 
 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
      
ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เวลาที่ใช้ต่อราย ปริมาณงาน เวลาทั้งหมดต่อปี จ านวนต าแหน่ง 

    (นาที) (ต่อปี) (ต่อปี) ที่ต้องการ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 งานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและดูแลเด็กปฐมวัย 120 360 43,200 0.53 
2 งานด้านดูแลความเรียบร้อยของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120 240 28,800 0.35 
3 งานจัดกิจกรรมเด็กในรอบปีงบประมาณ 120 720 12,000 0.15 
4 งานด้านดูแลความเรียบร้อยของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120 240 28,800 0.35 
5 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 60 200 12,000 0.15 

รวม 124,800 1.52 
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การเปรียบเทียบกรอบอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกันว่ามีจ านวนใกล้เคียงหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 

อบต.สะพุง อบต.ศรีแก้ว อบต.ศรีโนนงาม 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ส านักงานปลัด 
  -งานบริหารงานท่ัวไป 
  -งานนโยบายและแผน 
  -งานกฎหมายและคดี 
  -งานป้องกันและรักษาความสงบ 
  -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -งานส่งเสริมการเกษตร 
  -งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   
 
กองคลัง 
  -งานการเงิน 
  -งานบัญช ี
  -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 
กองช่าง 
  -งานก่อสร้าง 
  -งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  -งานประสานสาธารณูปโภค 
  -งานผังเมือง 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -งานบริหารการศึกษา 
 
  -งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน 
  - งานตรวจสอบภายใน 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ส านักงานปลัด 
  -งานบริหารงานทั่วไป 
  -งานนโยบายและแผน 
  -งานกฎหมายและคด ี
  -งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  -งานการเจ้าหน้าท่ี 
   
   
 
 
กองคลัง 
  -งานการเงิน 
  -งานบัญชี 
  -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
  -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
  -งานธุรการ 
 
กองช่าง 
  -งานก่อสร้าง 
  -งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  -งานผังเมือง 
   
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -งานบริหารการศึกษา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  -งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  
กองสวัสดิการสังคม 
- งานสวัสดิการและสังคมสังเคราะห ์
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ส านักงานปลัด 
  -งานบริหารงานทั่วไป 
  -งานนโยบายและแผน 
  -งานการเจ้าหน้าท่ี 
  -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม   
  -งานธุรการ 
 
กองคลัง 
  -งานการเงิน 
  - งานบัญชี 
  -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
  -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
  -งานธุรการ 
 
กองช่าง 
  -งานก่อสร้าง  
  -งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  -งานประสานสาธารณูปโภค 
  -งานธุรการ 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานบริหารการศึกษา และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 -งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
-งานตรวจสอบภายใน 
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บทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังท่ีมีอยู่ปัจจุบัน  และเปรียบเทียบอัตราก าลัง 
ว่าต้องก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึ้น  หรือคงอยู่เท่าเดิม  หรือลดลง  หรือเกลี่ยอัตราก าลัง 

 
 

ส่วนราชการ 
อัตรา 
(เดิม) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานที่ต้องด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและหน้าที่

ภารกิจ ตามกฎหมายจัดตั้ง 
และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 

อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม 

2564 2565 2566 

ส านักงานปลัด 
1.งานนโยบายและแผน 
2.งานสวัสดิการพัฒนา
ชุมชน 
3.งานการเจ้าหน้าที่ 
4.งานจัดการงานทั่วไป
5.งานประชาสัมพันธ์ 
6.งานธุรการ 
7.งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

 
11 

 

ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือ
ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   

-ยุทธศาสตร์พัฒนา  คน  สังคม  คุณภาพ
ชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้แข็งแรง 
-ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง  การ
บริหารจัดการที่ดี  และการให้บริการสา
ธารณแก่ประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการกีฬา 
-ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  อาชีพและ
รายได้ 
 

 
- 

 
- 

 
- 
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ส่วนราชการ 

อัตรา 
(เดิม) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานที่ต้องด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและหน้าที่

ภารกิจ ตามกฎหมายจัดตั้ง 
และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 

อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม 

2564 2565 2566 

กองคลัง 
1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
4.งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
 

 
5 
 

เกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน   การ
เก็บรักษาเงินและเอกสาร 
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ 
บ านาญ  เ งิ น อ่ืนๆ  งาน เกี่ ย วกับ  การจั ดท า
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงิน
ต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน 
รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย 
งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี  งาน
เกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

-ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง  การ
บริหารจัดการที่ดี  และการให้บริการ 
สาธารณะแก่ประชาชน 
-ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  อาชีพและ
รายได้ 

 
- 

 
- 

 
- 
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ส่วนราชการ 

อัตรา 
(เดิม) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานที่ต้องด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและหน้าที่

ภารกิจ ตามกฎหมายจัดตั้ง 
และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 

อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม 

2564 2565 2566 

กองช่าง 
1.งานก่อสร้าง 
2.งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
3.งานประสาน
สาธารณูปโภค 
4.งานธุรการ 

 
5 
 

เกี่ยวกับการส ารวจ     ออกแบบ    การจัดท า
ข้อมูลทางด้านวิศวกรมการ 
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ
และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งาน
แผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงาน 
ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม  การ  บ ารุ งรักษาเครื่ องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

-ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
- 

 
- 

 
- 
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ส่วนราชการ 

อัตรา 
(เดิม) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานที่ต้องด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและหน้าที่

ภารกิจ ตามกฎหมายจัดตั้ง 
และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 

อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม 

2564 2565 2566 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
1.งานส ารวจความ
ต้องการทางการศึกษา 
2.งานวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษา 
3.งานสื่อการเรียนการ
สอนต่างๆ 
4.งานส่งเสริมศิลปะ 
ศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

 
4 
 

เกี่ยวกับการส ารวจ แก้ไขปัญหาความต้องการ
ทางการด้านศึกษา จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติทางการศึกษา ประชุม อบรม สัมมนา 
ประสานงานให้บริการทางด้านวิชาการ ดูแลและ
จัดเตรียม ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอนต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

-ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
- 

 
- 

 
- 
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6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก  และภารกิจ
รองที่ต้องด าเนินการ  เช่น 

 ภารกิจหลัก 
  1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  6.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  7.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ภารกิจรอง 
  1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
  2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  3.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมอาชีพ 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  
ส่วน  ได้แก่ 
  1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.  กองคลัง 
  3.  กองช่าง 
  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น   37   อัตรา  ดังนี้ 
  1.  พนักงานส่วนต าบล  จ านวนทั้งสิ้น  20  อัตรา 
   1.1  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  18  อัตรา 
   1.2  ครู  จ านวน  2  อัตรา 
  2.  ลูกจ้างประจ า  จ านวน  -  อัตรา 
  3.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  9  อัตรา 
  4.  พนักงานจ้างทั่วไป         จ านวน  8  อัตรา  
เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ปริมาณงาน  ความรับผิดชอบที่เพ่ิมมากข้ึน  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม   มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.2552  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ  พ.ศ.2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 
  8.1  โครงสร้างส่วนราชการ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 
(เดิม) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(ระบบแท่ง) 

หมายเหตุ 
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2566) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

1.  ส านักงานปลัด 
 1.งานนโยบายและแผน 
 2.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 3.งานการเจ้าหน้าที่ 
 4.งานจัดการงานทั่วไป 
 5.งานประชาสัมพันธ์ 
 6.งานธุรการ 
 7.งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
8. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.  ส านักงานปลัด 
 1.งานนโยบายและแผน 
 2.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 3.งานการเจ้าหน้าที่ 
 4.งานจัดการงานทั่วไป 
 5.งานประชาสัมพันธ์ 
 6.งานธุรการ 
 7.งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
8. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-ยุทธศาสตร์พัฒนา  คน  สังคม  
คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนให้
แข็งแรง 
-ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเมอืง  
การบริหารจัดการที่ดี  และการ
ให้บริการสาธารณแก่ประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว  และการกีฬา 
-การป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและ
การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.  กองคลัง 
1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
5.งานธุรการ 

2.  กองคลัง 
1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
5.งานธุรการ 

-ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการเมอืง  
การบริหารจัดการที่ดี  และการ
ให้บริการสาธารณแก่ประชาชน 
-ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  อาชีพและ
รายได ้

3.  กองช่าง 
1.งานก่อสร้าง 
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.งานประสานสาธารณูปโภค 
4.งานธุรการ 

3.  กองช่าง 
 1.งานก่อสร้าง 
 2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 3.งานประสานสาธารณูปโภค 
 4.งานธุรการ 

-ยุทธศาสตรด์้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1.งานส ารวจความต้องการทางการศึกษา 
2.งานวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
3.งานสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 
4.งานส่งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1.งานส ารวจความต้องการทางการศึกษา 
2.งานวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
3.งานสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 
4.งานส่งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

-ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
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8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละ
ส่วนราชการมีเท่าใด  เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการนั้น 
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้            
กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี
คาด 

ว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
นักวิชาการตรวจสอบภาย (ปก./ชก.) 
 
ส านักงานปลัด (01) 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หวัหน้าส านักปลดั) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
นักจัดการงานท่ัวไป(ปก./ชก.) 
นักวิชาการเกษตร(ปก./ชก.) 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั(ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ยาม 
นักการภารโรง 
คนงานเกษตร 
พนักงานขับรถยนต ์
 
กองคลัง (04) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
นักวิชาการเงินและบญัช(ีปก./ชก.) 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ(ปก./ชก.) 
นักวิชาการจัดการรายได้(ปก./ชก.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 

1 
 

 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 

1 
 
 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 

1 
 
 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 

- 
 
 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

- 
 
 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

- 
 
 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 

 
 
 
 

 
 
ว่างเดิม 

 
 
 
 
 

 
ว่างเดิม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ว่างเดิม 

 
 
 
 

 
 

รวม (ยกไป) 24 24 24 24     
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีขา้งหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองช่าง  (05) 
นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
นายช่างโยธา   (ปก./ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ(08) 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น     
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
ครูผูดู้แลเด็ก (คศ.2) 
ครูผูดู้แลเด็ก(คศ.1) 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (ทักษะ) 
 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 

1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
 
 
1 
1 
1 
1 

1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
 
 
1 
1 
1 
1 

1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
 
 
1 
1 
1 
1 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

ว่างเดิม 
 

ว่างเดิม 
 
 
 
 

 
 
ว่างเดิม 

รวมท้ังสิ้น 37 37 37 37     
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    ตางรางค านวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
    ส านักปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 

 
ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจบุัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
(1) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) 

กลาง 1 630,000 16,460 16,440 16,440 646,560 663,000 679,440 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

ช านาญ
การ 

1 311,640 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงาน
ทั่วไป) 

ต้น - 435,600 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ช านาญ
การ 

1 342,720 13,440 13,320 13,,440 362,640 376,080 389,520 

นักพัฒนาชุมชน ช านาญ
การ 

1 349,320 13,320 13,440 13,440 362,640 376,080 389,520 

นักทรัพยากร
บุคคล 

ช านาญ
การ 

1 336,360 12,960 13,320 13,320 349,360 362,640 375,960 

นักจัดการงาน
ทั่วไป 

ช านาญ
การ 

 323,760 12,600 12,960 13,320 336,360 349,320 362,640 

นักวิชาการเกษตร ช านาญ
การ 

1 356,160 13,320 13,080 13,440 356,160 369,240 382,680 

นักป้องกันและ
บรรเทาฯ 

ปฏิบัติการ 1 258,000 8,760 9,000 8,760 266,760 275,760 284,520 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 202,620 6,540 6,540 6,540 209,160 215,700 222,240 
      พนักงานจ้าง 

 
ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจบุัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน(1) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

คุณวุฒิ 1 180,000 7,200 7,560 7,800 180,200 195,760 202,560 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

ทักษะ 1 155,160 6,240 6,480 6,720 161,400 167,880 174,600 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ 

ทักษะ 1 141,240 5,760 5,880 6,120 147,000 152,880 159,000 

นักการภารโรง ทั่วไป 1 108,000 0 0 0 108,000 108,000 108,000 
พนักงานขับ
รถยนต์ 

ทั่วไป 1 108,000 0 0 0 108,000 108,000 108,000 

คนงานเกษตร ทั่วไป 1 108,000 0 0 0 108,000 108,000 108,000 
ยาม ทั่วไป 1 108,000 0 0 0 108,000 108,000 108,000 
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     กองคลังฯ 
 

 
ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจบุัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
(1) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผู้อ านวยการกอง
คลัง 
(นักบริหารงาน
การคลัง) 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 
(ต้น) 

- 435,600 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

ช านาญ
การ 

1 362,640 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 

นักวิชาการพัสด ุ ช านาญ
การ 

1 318,720 12,240 12,960 13,440 330,960 343,920 357,360 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได ้

ปฏิบัติการ 1 222,240 7,680 7,680 7,680 229,920 237,600 245,280 

 

     พนักงานจ้าง 
 

 
ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจบุัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
(1) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสด ุ

ทักษะ 1 171,000 6,840 7,200 7,440 177,840 185,040 192,480 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได ้

ทักษะ 1 162,480 6,600 6,840 7,080 169,080 175,920 183,000 

      
     กองช่างฯ 
 

 
ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจบุัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
(1) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 
(นักบริหารงาน
ช่าง) 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 
(ต้น) 

- 435,600 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน - 202,620 13,080 13,080 13,080 215,700 228,780 241,850 
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       พนักงานจ้าง 
 

 
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ 
 

 
ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจบุัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
(1) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมฯ 
(นักบริหารงาน
การศึกษา) 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 
(ต้น) 

- 435,600 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 207,480 7,080 7,680 7,680 214,560 222,240 229,920 
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.2 1 345,720 18,240 18,840 19,920 363,960 382,800 402,720 
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1 1 262,440 15,840 16,800 16,800 278,280 295,080 311,880 

 
    พนักงานจ้าง 
 

 
ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจบุัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
(1) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 1 143,040 5,760 6,000 6,240 148,800 154,800 161,040 
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป 1 108,000 0 0 0 108,000 108,000 108,000 
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป 1 108,000 0 0 0 108,000 108,000 108,000 
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป 1 108,000 0 0 0 108,000 108,000 108,000 
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป 1 108,000 0 0 0 108,000 108,000 108,000 

 

 
ชื่อสายงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวนที่มีอยู่
ปัจจุบนั 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายรวม (3) 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน
(1) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า 

ทักษะ 1 138,000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานประปา 

ทักษะ 1 117,360 4,800 4,920 5,160 112,160 127,320 132,480 

ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ 

ทักษะ 1 117,360 10,180 10,590 10,930 127,540 138,040 148,970 
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  10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

 
 

 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 
 

กองคลงั 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 
 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 - งานการเงิน 
 - งานบัญชี 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 - งานธุรการ 
 

 - งานก่อสร้าง  
 - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 - งานประสานสาธารณูปโภค 
 - งานธุรการ 

-งานนโยบายและแผน 
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-งานการเจ้าหน้าที ่
-งานจัดการงานทั่วไป 
-งานประชาสัมพนัธ ์
-งานธุรการ 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

กองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

-งานส ารวจความต้องการและแก้ไข
ปัญหาทางการศึกษา 
-งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
-งานอบรม สัมมนา ประสานงานและ
บริการวิชาการ 
-งานบริการวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน 
-งานประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
-งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  

หน่วยตรวจสอบภายใน  
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกจิ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - 5 - - - 1 - - 3 4 14 

หัวหน้าส านักงานปลัด 
(บริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน 
งานสวัสดิการและพัฒนา

ชุมชน 
 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

  -นักจัดการงานทั่วไป    ชก. (1) 
   
 

 -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
         ชก. (1) 
 

 -นักพัฒนาชุมชน  ชก. (1) 
 -ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน (1) 
 

 -นักวิชาการศึกษา ปก.(1) 
 -ครูผู้ดูแลเด็ก   (3) 
 -ผู้ช่วยครดููแลเด็ก  (3) 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 

 -นักทรัพยากรบุคคล  
         ชก. (1) 
       

งานธุรการ 

 - เจ้าพนักพนักงานธุรการ   ชง.(1) 
  

 

งานป้องกันและบรรเทาฯ 

- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปก.(1) 

งานการเกษตร 

 - นักวิชาการเกษตร ชก.(1) 
 

โครงสร้างส านักงานปลัด 

โครงสร้างกองคลัง 
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ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 1 2 - - - - - - 2 - 6 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

งานการเงิน 
 

งานบัญชี 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

 - นักวิชาการพัสดุ  ชก. (1) 
 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
   

 

 -นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1) 
  

-นักวิชาการเงินและบัญชี  ชก. (1) 
 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได(้1) 
 

โครงสร้างกองช่าง 



 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - - - - - 1 - - - 3 - 5 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) (1) 

 

งานก่อสร้าง 
 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 

งานประสานสาธารณปูโภค 

 
 
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) 
 

  
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1) 
 

 

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (1) 

 

 

งานธุรการ 
 

  

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 



 

  

 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

   จ านวน 1 - - 2 1 - - - - - - 1 4 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

 

งานการศึกษา 
 

 

งานวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา 
 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 

 
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)  
 

 - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)  
 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
 

 

งานคุณภาพการศึกษา 
 

 - นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)  
 

 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 
 

ที่ ชื่อสายงาน 

    จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ขา้งหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ภาระค่าใช้จ่าย 
ที่เพิ่มขึ้น (2) 

ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
ประเภท จ านวน 

  
ทั้งหมด 

จ านวน        
(คน) 

จ านวนเงิน 
(1) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 
ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

บริหาร
ท้องถิ่น
ระดับกลาง 1 1 630,000 1 1 1 - - - 16,560 16,440 16,440 646,560 663,000 679,440 

 หน่วยตรวจสอบภายใน                 

๒ 
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ชก. ๑ ๑ 311,640 1 1 1 - - - 12,120 12,600 12,960 323,760 336,360 349,320 

ส านักงานปลัด อบต.                        

3 
หัวหน้าส านักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

อ านวยการ
ท้องถิ่น
ระดับต้น 1 -  435,600 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

4 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ชก. 1 1 342,72๐ 1 1 1 - - - 13,440 13,32๐ 13,080 356,16๐ 369,480 382,560 

5 นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 349,320 1 1 1 - - - ๑3,32๐ 13,44๐ ๑3,44๐ 362,64๐ 376,680 389,520 

6 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 336,360 1 1 1 - - - 12,960 13,32๐ 13,32๐ 349,36๐ 362,640 375,960 

7 นักจัดการงานทัว่ไป ปก. 1 1 323,76๐ 1 1 1 - - - 12,60๐ 12,96๐ 13,32๐ 336,36๐ 349,320 362,640 

8 นักวิชาการเกษตร ชก. 1 1 356,16๐ 1 1 1 - - - 13,32๐ 13,0๘๐ 13,44๐ 356,16๐ 369,240 382,680 

9 นักป้องกันและบรรเทาฯ ปก./ชก. 1 1 356,16๐ 1 1 1 - - - 13,32๐ 13,0๘๐ 13,44๐ 356,16๐ 369,240 382,680 

10 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 202,62๐ 1 1 1 - - - 6,540 6,54๐ 6,54๐ 209,16๐ 215,700 222,240 

11 
ผูช้่วยนักวิเคราะห์
นโยบายฯ - 1 1 180,00๐ 1 1 1 - - - 7,200 7,560 7,800 187,200 194,760 202,560 



 

12 ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน - 1 1 155,160 1 1 1 - - - 6,240 6,480 6,720 161,400 167,880 174,600 

13 ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ - 1 1 141,240 1 1 1 - - - 5,760 5,880 6,120 142,000 152,880 159,000 

14 นักการภารโรง - 1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 

15 พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 

16 คนงานเกษตร - 1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 

17 ยาม - 1 1  108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 

กองคลัง                           

18 
ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง) 

อ านวยการ
ท้องถิ่น
ระดับต้น 1 ๑ 435,600 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 

19 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 1 1 362,640 1 1 1 - - - 13,440 13,32๐ 13,32๐ ๓67,08๐ 389,400 402,720 

20 นักวิชาการพัสด ุ ชก. 1 1 318,720 1 1 1 - - - ๑2,24๐ ๑2,96๐ ๑3,44๐ 330,96๐ 343,920 357,360 

21 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ปก./ชก. 1 1 222,240 1 1 1 - - - 7,680 7,680 7,680 229,920 237,600 245,280 

22 ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได ้ - 1 1 171,000 1 1 1 - - - 6,840 7,200 7,440 177,840 185,040 192,480 

23 ผู้ช่วย จพง.พัสดุ - 1 1 162,480 1 1 1 - - - 6,600 6,840 7,080 169,080 175,920 183,000 

             กองชา่ง 

24 
ผู้อ านวยการกองช่าง                    
(นักบริหารงานช่าง) 

อ านวยการ
ท้องถิ่น
ระดับต้น 1 1 435,600 1 1 1 - - - ๑3,620 ๑3,620 ๑3,620 ๔49,22๐ 462,840 476,460 

25 นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 - ๒02,62๐ 1 1 ๑ - - - 6,54๐ 6,54๐ 6,54๐ 209,160 215,700 222,240 

26 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า - 1 1 138,000 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

27 ผู้ช่วย จพง.ประปา - 1 1 117,360 1 1 1 - - - 4,800 4,920 5,160 112,160 127,320 132,480 

28 ผู้ช่วย จพง. ธุรการ - 1 1 138,000 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     
29 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา) 

อ านวยการ
ท้องถิ่น
ระดับต้น 1 1 435,600 1 1 1 - - - ๑3,620 ๑3,620 ๑3,620 ๔49,22๐ 462,840 476,460 

30 นักวิชาการศึกษา ปก/ชก. 1 1 207,48๐ 1 1 1 - - - 7,080 7,680 7,680 214,560 222,24๐ 229,92๐ 



 

 
 

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
(บาท) 

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(บาท) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 (บาท) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ (33,593,463) 1,679,673.15 35,273,136.15 
พ.ศ. ๒๕๖4 (35,273,136.15) 1,763,656.81 37,036,792.96 
พ.ศ. ๒๕๖5 (37,036,792.96) 1,851,839.65 38,888,632.61 
พ.ศ. ๒๕๖6 (38,888,632.61) 1,944,431.63 40,833,064.24 

 
 
 
  
 
 

31 ครูผู้ดูแลเด็ก คร ูคศ. 2 1 1 345,720 1 1 1 - - - 18,240 18,840 19,960 363,960 382,800 402,720 

32 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ. 1 1 1 262,440 1 1 1 - - - 15,840 16,800 16,800 278,280 295,080 311,880 

33 ผช.ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)   1 1 143,040 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 148,800 154,800 161,040 

34 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 

35 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 

36 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 

37 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 

  รวม   37 ๓7 9,083,280       303,960 309,480 314,440 9,036,640 9,670,920 9,984,720 

  
ประมาณการประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน 20 %                 1,807,328 1,934,184 1,996,944 

  
รวมค่าใช้จา่ยด้านบุคคล
ทั้งสิ้น                 10,843,968 11,605,104 11,981,664 

คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี              29.28 29.84 29.34 
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บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ  ตามกรอบอัตราก าลงั 3 ปี (2564-2566)  

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรรีัตนะ  จังหวัดศรสีะเกษ    

ล าดับ 
ที่ 

       ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืน ๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 

 

1. 
 

 

นายปรัชญา  ปาณาตี ป.โท รัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

00-0101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน 
อบต.) 

๘ 55-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) 

กลาง 38,500×12 
462,000 

 

๗,๐๐๐× 12 
84,000 

๗,๐๐๐× 12 
84,000 

630,000 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

๒. นางประภาพร พวง
พรหม 

ป.โท  บริหาร 
ธรุกิจมหาบัณฑิต  

๐๒-๐๓๐๑-๐๐๑ นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

๕ 55-3-12-3205-001 
 

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

ช านาญ
การ 

25,970×12 
311,640 

- - 311,640 

ส านักงานปลัด อบต.  

3. 
 
 

ต าแหน่งว่าง 
 

- 01-0102-001 หัวหน้าส านักงาน
ปลัด อบต.(นัก
บริหารงานท่ัวไป)   

 55-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด 
อบต.(นักบริหารงาน
ท่ัวไป) 

ระดับ
ต้น 

435,600 
ค่ากลาง
เงินเดือน 

3,5๐๐× 12 
42,000 

 

- 477,600 
ว่างเดิม 

4. นายปภังกร  มีศิลป์ ป.ตรี วิทยาศาสตร์
บัณฑิต พืชสวน 

01-0708-001 นักวิชาการเกษตร ๖ว 55-3-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร ช านาญ
การ 

29,680×12 
356,100 

- - 356,160 
 

5 นางสิริญานี  กันแม้น ป.โท  รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (รม.) 

01-0201-001 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

๕ 55-3-01-3103-001 
 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ช านาญ
การ 

28,560×12 
342,720 

- 
 

- 
 

342,720 

6. นายสมชาย  ดงเตย ป.โท รัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

01-0704-001 นักพัฒนาชุมชน ๖ว 55-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญ
การ 

29,110×12 
349,320 

- - 349,320 

7. นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ ป.โท  รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (รม.) 

01-0208-001 บุคลากร ๕ 55-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญ
การ 

28,030×12 
336,360 

- - 336,360 

8. 
 

นางจินตนา  ศรีเมือง 
  

ป.ตรี บริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

01-0209-001 เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

๕ 55-3-01-3101-001 
  

นักจัดการงานท่ัวไป 
  

ช านาญ
การ 

26,980×12 
323,760 

- - 323,760 

9. 
  

นายเลิศศักดิ์  ถิระโคตร 
  

ป.ตรี เทคโนโลยี  
ก่อสร้าง  

01-0222-001 นักป้องกันบรรเทา
ฯ 

3 55-3-01-3๘๑๐-001 
  

นักป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

ปฏิบัติ 
การ 

21,500×12 
258,000 

- - 258,000 

10. ต าแหน่งว่างเดิม - 01-0212-001 เจ้าพนักงานธุรการ 2 55-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 202,620 
ค่ากลางฯ 

- - 202,620 
ว่างเดิม 



 

 
11. 

 
น.ส. อภัสรา พรมโลกา 

 
ป.ตรี (บรรณรักษ
ศาสตร์) 

 
ภารกิจ (คุณวุฒิ) 

 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 

 
- 

 
ภารกิจ (คุณวุฒิ) 

 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 

 
- 

 
15,000×12

180,000 

 
- 

 
- 

 
180,000 

 
12. น.ส.สุพัฒตรา  โยธี ปวช./ปวส. ภารกิจ (ทักษะ) ผช.จพง.พัฒนา

ชุมชน 
- ภารกิจ (ทักษะ) ผช.จพง.พัฒนา

ชุมชน 
- 12,930×12

155,160 
- - 155,160 

13. นายประกิต  ติงสะ ปวช./ปวส. ภารกิจ  (ทักษะ) ผช.จพง.ป้องก้นฯ - ภารกิจ  (ทักษะ) ผช.จพง.ป้องกันฯ - 11,770×12
141,240 

- - 141,240 

14. นายค าพอง  บริสุทธิ์ ม.6 ท่ัวไป ยาม - ท่ัวไป ยาม - 9,000×12 
108,000 

- - 108,000 

15. น.ส.สุดา  แจ่มเชื้อ ม.6 ท่ัวไป นักการภารโรง - ท่ัวไป นักการภารโรง - 9,000×12 
108,000 

- - 108,000 

16. นายกรวิชญ์  ภาษี ม.6 ท่ัวไป คนงานเกษตร - ท่ัวไป คนงานเกษตร - 9,000×12 
108,000 

- - 108,000 

17. นายธีรพล  เกษี ม.6 ท่ัวไป พนง.ขับรถยนต์ - ท่ัวไป พนักงานขับรถยนต์ - 9,000×12 
108,000 

- - 108,000 

กองคลัง 

18. ต าแหน่งว่าง - 04-0103-001 ผอ.กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

 55-3-04-2102-001 ผอ.กองคลัง 
(นักบริหารงาน 
การคลงั) 

ระดับ
ต้น 

435,600 
ค่ากลางฯ 

3,5๐๐× 12 
42,000 

- 477,600 
ว่างเดิม 

19. นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต ป.โท (บริหารธุรกิจ                   
มหาบัณฑิต) 

04-0307-001 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

6ว 55-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ช านาญ
การ 

30,220×12 
362,640 

- - 362,640 

20. นางอรอนงค์  กันแม้น ป.โท (บริหารธุรกิจ                   
มหาบัณฑิต) 

04-0313-001 เจ้าพนักงานพัสดุ 5 55-3-04-4203-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญ
การ 

26,460×12
318,720 

- - 318,720 

21. นางพัชรีย์  ไชยวรรณ ปริญญาตรี  
(การบัญช)ี 

04-0310-001 นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

๓ 55-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

ปฏิบัต ิ
การ 

18,520×12
222,240 

- - 222,240 

22. 
นางพรพิมล  จันโท ปวช./ปวส. ภารกิจ (ทักษะ) ผช.จพง.จัดเก็บฯ - 

ภารกิจ (ทักษะ) 
ผช.จพง.จัดเก็บฯ 

- 14,250×12
171,000 

- - 171,000 

23. 
น.ส.ปภาดา ไชยสวัสด์ิ ปวช./ปวส. ภารกิจ (ทักษะ) ผช.จพง.พัสดุ - 

ภารกิจ (ทักษะ) 
ผช.จพง.พัสดุ 

- 13,540×12
162,480 

- - 162,480 

กองช่าง 

24. นายชัยวิชิต พรหม
ประดิษฐ์ 

ป. ตรี (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) 

05-0104-001 ผอ.กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

7 55-3-05-2103-001 ผอ.กองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง) 

ระดับต้น 26,980×12
323,760 

3,5๐๐× 12 
42,000 

- 365,760 
 

25. นายธนากร กาลพฤกษ์ ป.ตรี (เทคโนโลยี
ก่อสร้าง 

05-0503-001 นายช่างโยธา ๒-๔/
๕ 

55-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 25,190×12 
302,280 

- - 302,280 
 

26. นายกิตติพงษ์ พิมคงคา ปวช./ปวส. ภารกิจ (ทักษะ) ผช.นายช่างไฟฟ้า - ภารกิจ (ทักษะ) ผช.นายช่างไฟฟ้า - 11,500×12
138,000 

- - 138,000 



 

 
 
 
 
 

27. นายประจักษ์ เลี้ยวไธสง ปวช./ปวส. ภารกิจ (ทักษะ) ผช.จพง.ประปา - ภารกิจ (ทักษะ) ผช.จพง.ประปา - 9,780×12 
117,360 

-  117,360 

28. นางสาวอิงอร  วรรณา ปวช./ปวส. ภารกิจ (ทักษะ) ผช.จพง.ธุรการ - ภารกิจ (ทักษะ) ผู้ช่วย จพง.ธุรการ - 11,500×12
138,000 

- - 138,000 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

29. ต าแหน่งว่าง - 08-0108-001 ผอ.กองการศึกษาฯ
(นักบริหาร
การศึกษา) 

7 55-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษาฯ
(นักบริหาร
การศึกษา) 

ระดับต้น 435,600 
ค่ากลางฯ 

3,5๐๐× 12 
42,000 

- 477,600 
ว่างเดิม 

30. นางพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ ป.ตรี (ศิลปศาสตร์
บัณฑิต) อังกฤษ
ธุรกิจ 

08-0805-001 นักวิชาการศึกษา 
  

3-5/ 
6ว 

55-3-08-3803-001 
  

นักวิชาการศึกษา 
  

ปก./ชก. 16,940×12
203,280 

- - 203,280 

31. นางบุปผา  แจ่มปัญญา ป.โท (บริหาร
การศึกษา
มหาบัณฑิต) 

33-2-0290 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู  
คศ.1 

55-3-08-6600-77-6 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.
2 

25,310×12 
345,720 

3,5๐๐× 12 
42,000 

- 387,720 

32. นางศุภรักษ์  หัสดง ป.โท (บริหาร
การศึกษา
มหาบัณฑิต) 

33-2-0821 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วย 

55-3-08-6600-77-7 ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.
๑ 

21,870×12
262,440 

- - 262,440 

33. น.ส.จุฑารัตน์ บุญรักษา ป.ตรี (การศึกษา
ปฐมวัย) 

ภารกิจ (ทักษะ) ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - ภารกิจ (ทักษะ) ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - 11,920×12
143,040 

- - 143,040 

34. น.ส.ทิพรัตน์  จันแทน  ปวช. ท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก - ท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก - 9,000×12 
108,000 

- - 108,000 

35. น.ส.สิริรักษ์  วงษ์นิล  ปวช. ท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก - ท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก - 9,000×12 
108,000 

- - 108,000 

36. น.ส.พิจิตตรา  จันแทน  ปวช. ท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก - ท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก - 9,000×12 
108,000 

- - 108,000 

37. น.ส.รุ่งนภา  สุภาพันธ์  ปวช. ท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก - ท่ัวไป ผู้ดูแลเด็ก - 9,000×12 
108,000 

- - 108,000 
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12.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทุกต าแหน่ง  ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ
ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างเป็นไปอย่าง  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนอัตราข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีระยะเวลา  3  ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง  3  ปี  การพัฒนานอกจากจะ
พัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้ านการ
บริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนัก
ถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู่  Thailand  4.0  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0  เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาธิบาล  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 
  1.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ  เช่น  ภาคเอกชน  ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ  
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง  ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นกันเอง 
  2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุก
ส่วนราชการ  เพ่ือให้บริการต่างๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านกาติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  
ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์  โซเซียลมีเดียหรือแอปฟริเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะและทันสมัย  ต้องท างาน  อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้  ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ  ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

  ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  ปฐมนิเทศ 
การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เป็นต้น 
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13.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกฎหมายก าหนด   
  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  อบต.ศรีโนนงาม  มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 
  1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
  3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย 
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แผนด าเนินงานตามประมวลจริยธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
******************** 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงได้ก าหนดแผนด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือให้ข้าราชการใช้เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
 

มาตรฐานจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 
๑.การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.ข้าราชการพึงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
๒.ข้าราชการพึงจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โดยการจัดกิจกรรมที่แสดงถึง
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น
อย่างสม่ าเสมอ 
๓.การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ข้าราชการพึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการไปเลือกตั้ง 
๕.ข้าราชการพึงวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
๖.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนบุคลากรเพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 

๒.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๑.การปฏิบัติตนตามหลักของพระพุทธศาสนาหลีกเลี่ยง
อบายมุขต่างๆ 
๒.การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๓.การท าบุญตักบาตร 
๔.การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๓.การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ 

๑.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรง ยึดถือระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
๒.พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่มุ่งหวังและ
แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ จากการปฏิบัติหน้าที่ 

 

๔.การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน 

๑.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย
ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้
บรรลุผลส าเร็จ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๒.ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากรหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 
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มาตรฐานจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ หมายเหตุ 
๕.การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

๑.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะ  
ด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย และระเบียบ 

 

 ๒.ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุข  
 ของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จ

ความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
 

 ๓.มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม  

 

๖.การให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ 

๑.ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี เช่น การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนการให้บริการออก
หน่วยเคลื่อนที่ 

 

๗.การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างถูกต้องไม่
บิดเบือนความจริง 

๑.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๙ 

 

   
๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๑.พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ มุ่งมั่นและติดตามงานใน
ความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

 

   
๙.การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร 

๑.พึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี 
อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

 ศีลธรรมอันดี เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา และไว้วางใจของ
ประชาชน 

 

 ๒.ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

 

 ๓.พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย  
 ๔.ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  
 ๕. ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  
 พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ    
 ๖.ต้องไม่ใช่สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์  
 ที่มิควนได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์  
 ในทางทรัพย์สิน หรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ  
 หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง อัน

อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เว้นแต่เป็นการให้
โดยชอบธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 

   



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

ที่  ๖4/๒๕๖3 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕66) 

.......................................................... 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

 คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4–๒๕66)
ประกอบด้วย 

๑. นายอินศร  บุญสาง  ต าแหน่ง นายก อบต.ศรีโนนงาม        ประธานกรรมการ 
๒. นายปรัชญา  ปาณาตี  ต าแหน่ง ปลัด  อบต.ศรีโนนงาม   คณะกรรมการ 
3. นายปภังกร  มีศิลป์  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร รก.หน.ส านักปลัดฯ คณะกรรมการ 
4. นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต  ต าแหน่ง นวก.เงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง คณะกรรมการ 
5. นางจรัญญา  สายทอง  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา รก.หน.ผอ.กองการศึกษาฯ คณะกรรมการ 
6. นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล              คณะกรรมการ/เลขานุการ 

  ให้คณะท างานจัดท าร่างแผนอัตราก าลังที่ต้องการปรับปรุงใหม่โดยพิจารณาถึงความส าคัญกับ
ความเหมาะสม  พิจารณาเหตุผลด้านปริมาณงานกับคุณภาพของงาน  และก าหนดอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  คุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ  ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในระยะ ๓ ปี และให้
ถือตามคู่มือการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕66) ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด  แล้วน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

                                                       
(นายอินศร  บุญสาง) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
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รายงานการประชุมคณะจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6) 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖3 
วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
********************** 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอินศร   บุญสาง นายก อบต.ศรีโนนงาม อินศร   บุญสาง ประธานกรรมการ 
๒ นายปรัชญา  ปาณาตี ปลัด อบต. ปรัชญา  ปาณาตี กรรมการ 
3 นายปรัชญา  ปาณาตี ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผอ.

กองช่างฯ 
ปรัชญา  ปาณาตี กรรมการ 

4 นายปภังกร  มีศิลป์ นักวิชาการเกษตร รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัดฯ 

ปภังกร  มีศิลป์ กรรมการ 

5 นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต นักวิชาการเงินและบัญชี รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

บุญเลี้ยง  ชัยเขต กรรมการ 

6 นางจรัญญา  สายทอง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

จรัญญา  สายทอง กรรมการ 

7 นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล ฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ กรรมการ/เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม   
 -ไม่มี- 
 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  

 นายอินศร  บุญสาง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  เป็นประธานในการประชุมการจัดท า
แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี (พ.ศ.  ๒๕64-๒๕๖6) เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วได้
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม ที่  ๖4/๒๕๖3  ลงวันที่  14  เดือน 

สิงหาคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วน
ต าบล ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  ได้แต่งตั้งทุกท่านเป็น
คณะท างาน เพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี ทุกท่านคงได้
รับทราบค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน
๒๕๖2 

มติที่ประชุม  -รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง การจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6)  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงามแจ้งให้ทราบไป
แล้วนั้น  แจ้งให้ทุกส่วนราชการได้ไปวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน   
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เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานหรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน  
เพ่ือวางแผนการใช้ก าลังคนให้เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถและต าแหน่ง   

เพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนเกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น  จึงขอให้แต่ละส่วนราชการได้
เสนอกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลว่าแต่ละส่วนราชการต้องการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ิมใหม่อีกหรือไม่  ถ้าเพ่ิมใหม่ให้ก าหนดว่าเป็นต าแหน่งใด  สายงานใด  
ระดับใด  และมีจ านวนเท่าใด  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความจ าเป็น ความเหมาะสมกับ
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและ
คุณภาพของงานปริมาณงานในส่วนราชการนั้น  และให้ค านึงถือสถานะทางการคลัง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายปรัชญา  ปาณาตี เรียนท่านนายก อบต. และคณะท างาน  ทุกท่าน  ตามที่ อบต.ศรีโนนงามได ้         
(ปลัด อบต.)  ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ                                                 

(พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6)   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรี
โนนงาม มีบุคลากรเพียงพอต่อภารกิจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  การบริการประชาชน
และการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและ
สัมฤทธิ์ผลเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรและเพ่ือรองรับการปรับปรุง 
การโอน ย้ายเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนต าบลศรีโนนงาม เห็นควรจัดท าแผน
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีโนนงาม  ตามก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนด ระดับต าแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นายปภังกร  มีศิลป์ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะท างานทุกท่าน ส าหรับ 
(นักวิชาการเกษตร รก.หน.  ส านักงานปลัดไม่มีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเนื่องจากมีปริมาณงานที่เหมาะสม 
สป.)  กับต าแหน่งแล้วและไม่มียุบเลิกต าแหน่งเพราะมีบุคลากรเพียงพอกับภารกิจและ

ปริมาณงานแล้ว 
ส านักงานปลัด  อบต. 
ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 

                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 
- ไม่มี- 
กองคลัง 

นางบุญเลี้ยง  ชัยเขต  เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะท างานทุกท่าน ส าหรับกองคลังฯ 
(นักวิชาการเงินและบัญชี) –  ไมม่ีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเนื่องจากมีปริมาณเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ราชการแทน ผอ.กองคลัง)    และไมยุ่บเลิกต าแหน่งบางต าแหน่งเพราะมีบุคลากรเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 

งานอยู่แล้ว 
ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 
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                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 
- ไม่มี- 

 
นายปรัชญา  ปาณาตี     เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะท างานทุกท่าน  ส าหรับกองช่าง 
(ปลัด อบต.รก.ผอ.กองช่าง) ไมม่ีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิม เนื่องจากมีปริมาณงาน ภารกิจความรับผิดชอบ

เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงานแล้ว 
กองช่าง 
ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไมมี่ - 

                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 
- ไม่มี- 
 

นางจรัญญา  สายทอง เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับกองการศึกษา  ศาสนาและ 
(นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.    วัฒนธรรมไมม่ีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเนื่องจากมีปริมาณงาน ภารกิจและ 
กองการศึกษาฯ)                หน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับปริมาณงาน     

 ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 

 
                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 

- ไม่มี- 

 
(นายอินศร  บุญสาง)      
ประธานฯ สรุปโดยรวม  อบต.ศรีโนนงามไม่มีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมแต่อย่างใด สัดส่วน

ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 29.15 

(นายอินศร  บุญสาง) 
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้ว ไดส้รุปกรอบอัตราก าลังพนักงาน

ส่วนต าบลและสัดส่วนค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอสรุปแผนอัตราก าลัง
พนักงานส่วนต าบลที่ต้องการเพ่ิมอีกครั้ง   

 ส านักงานปลัดฯ  ไม่มีความต้องการเพ่ิมอัตราก าลังเพ่ิมเติม มีท่านใดจะซักถามหรือ
สงสัยในประเด็นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง
พนักงานส่วนต าบล ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6) ตามท่ีเจ้าหน้าที่
เสนอหรือไม่ 
 ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 
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                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 

- ไม่มี- 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
 กองคลัง   ไม่มีความต้องการเพ่ิมอัตราก าลังเพ่ิม มีท่านใดจะซักถามหรือสงสัยใน

ประเด็นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบล  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6) หรือไม่ 

 
 ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 

 
                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 

- ไม่มี- 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
 กองช่าง  ไม่มีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเนื่องจากปริมาณงานมีเพ่ิมมากข้ึน มีท่าน

ใดจะซักถามหรือสงสัยในประเด็นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่าง
แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6) หรือไม ่ 
 ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี - 

 
                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 

- ไม่มี- 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมฯ  ไม่มีความต้องการอัตราก าลังเพ่ิม 

มีท่านใดจะซักถามหรือสงสัยในประเด็นใดหรือไม่เม่ือไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6) 
หรือไม่ 
ต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มใหม่ 
- ไม่มี- 

 
                               ต าแหน่งที่ยุบเลิก 

- ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
 (พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6)  ตามท่ีเสนอ 
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(นายอินศร  บุญสาง) 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 

๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6)  แลว้จะได้เข้าเล่มเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  (ก.อบต.จังหวัด)  เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้แผนอตัราก าลังและด าเนินการตามระเบียบ
ทางราชการต่อไป ผมขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้และผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐   น. 
 
   (ลงชื่อ)        ฉัตร์ชัย  บุญรินทร์       ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร์ ) 
                   คณะท างานเลขานุการ 
 
   (ลงชื่อ)        อินศร  บุญสาง     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายอินศร   บุญสาง) 
           ประธานคณะท างาน 
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แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 
********************* 

  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรใน
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  เพ่ือน าผลส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล 
ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของบุคลากรมากท่ีสุด 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย     หญิง 
อายุ    21-30 ป ี    31-40 ป ี    41-50 ป ี   51  ปีขึ้นไป 
การศึกษา   มัธยมต้น    มัธยมปลาย    ปวช.   ปวส. / ปวท. 
    อนุปริญญา    ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
สถานภาพ   พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้าง 

ส่วนที่  2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  (เลือกได้มากกว่า  1  หัวข้อ) 
    การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม  ระบุ................................................................. 
    ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
    พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
    การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
    อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
  ไตรมาสที่  1  ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 
         ธันวาคม 
  ไตรมาสที่  2  ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ์ 
         มีนาคม 

ไตรมาสที่  3  ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 
         สิงหาคม 
         กันยายน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
............................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................................   
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จากผลส ารวจส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขึ้นมาดังนี้ 
************************ 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 

หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ.  2546 
มาตรา  11  ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความ  สามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
สถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริการราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามา
ปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอด เวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้อง
มีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ)  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  10 มกราคม  ๒๕๔6  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
ข้อ  ๒๖๙,๒๗๐  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ   สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.  ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  จึงเห็นสมควรที่จะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ในรอบปี พ.ศ. 2564- 2566  ซึ่งสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566  เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กรได้ รับการพัฒนาตามตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่ส าคัญคือเพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีโนนงาม  มีบุคลากรอันมีคุณภาพ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพอันน าไปสู่ประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร 
  2.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
  3.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน  เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเอง  ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
  4.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด 
  5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
   -  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
   -  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
   -  ด้านการบริหาร 
   -  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
   -  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกร
ในความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน  บริการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม” 

  ทันสมัย (M : Modern) 
  ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ ( IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
  ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ศรีโนนงามตามประเด็นยุทธศาสตร์  ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
  การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “ข้าราชการ คือ ผู้ท างานให้
ประชาชนชื่นใจ”  การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
เชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
  ข้าราชการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส  และเป็นธรรม 
 

พันธกิจ 
1.  สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
2.  ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ  ภายใต้หลักการมี  ส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย  โดยเน้นการมี
สัมพันธภาพที่ด ี
3.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร  ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและ
ทั่วถึง 
4.  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
6.  ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการท างาน  
ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง  และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
1.  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  (Knowledge Worker)  สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
ราชการ 
2.  ระบบการพัฒนาก าลังคนมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ  อบต.ศรีโนนงาม  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ  ทันสมัย  เหมาะสม  และเพียงพอ 
4.  กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด  อบต.ศรีโนนงาม  มีความต่อเนื่อง  สามารถสร้างองค์ความรู้และ
เผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis 
จุดแข็ง  (Sternths : S) 
  1.  ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ 
  2.  บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  3.  กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน  โดยการก าหนดแนวนโยบายให้พนักงานส่วน
ต าบลได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ศึกษา  และแนวทางการให้
ทุนการศึกษา 
  4.  บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่  
ปรับขนาดเป็นขนาดกลาง  และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลในอนาคต 
  5.  พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง  มีการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  1.  ส านักงานมีความคับแคบ  ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
  2.  จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง  ปริมาณงานมากกว่า
จ านวนบุคลากร 
  3.  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัติ 
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โอกาส (Opportunities : O) 
  1.  กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
  2.  การเข้าถึงระบบสารสนเทศ  เช่น  การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 
  3.  พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
  4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
  5.  มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
  6.  อบต. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานส่วนต าบลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

อุปสรรค (Threat : T) 
  1.  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน  ไม่เรียนรู้งาน 
  3.  พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องวินัย 
  4.  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
  5.  งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
มากกว่าการพัฒนาคน 
 
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
  1.  ก่อให้เกิดความสามัคคี  (cohesive)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
  2.  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
  3.  ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
  4.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรง
ตามวัตถุประสงค์  (Objective) ที่วางไว้  โดยมีการบริหารงานแบบมุ่ ง เน้นผลสัมฤทธิ์ (result based 
management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 
  5.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้อง
บริหารในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า ( input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-
benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์
ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยง
ระดับองค์กร (Organization scorecards) 
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ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
  1.  พนักงานส่วนต าบลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
  3.  พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข อ งอ งค์ ก ร  (developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 
  4.  ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising 
policies and strategies to all employees) 
  5.  ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping 
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 
  6.  พนักงานส่วนต าบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
  1.   เกิ ดประโยชน์ สุ ขต่ อประชาชน การบริ หารราชการที่ ส ามารถตอบสนอง 
(Responsiveness) ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive 
impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
  2.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน 
  3.  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
  1.  แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
  2.  แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่างๆใน
สังกัด อบต.ศรีโนนงาม 
  3.  แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
  4.  แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ อบต.ศรีโนนงาม 
  5.  แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
  1.  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
  2.  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  (learning Organization) 
  1.  แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน 
  2.  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด 



 
 

-86- 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรู้  ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่  ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ  หรือความรู้ 

ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม  อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน 
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจา้ง 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในด้านตา่ง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก 

56 อบรม /  
ฟังบรรยาย / 
ศึกษาดูงาน 

300,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

2 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการ
คลัง 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
งานคลงั 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

3 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
งานช่าง 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

4 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทัว่ไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

5 อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการนโยบาย
และแผน 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

6 อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนา
ชุมชน 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

7 อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานบุคคล 1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 
8 อบรมหลักสูตรนักจัดการงานทัว่ไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านนักจัดการ

งานทัว่ไป 
1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

9 อบรมหลักสูตรนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

10 อบรมหลักสูตรงานธุรการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการ
ของ อปท. 

5 การฝึกอบรม 160,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

11 อบรมหลักสูตรงานการเงินและบัญชี เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการการเงิน
และบัญชีของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

12 อบรมหลักสูตรงานพสัด ุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานพัสดุของ 
อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

13 อบรมหลักสูตรงานจัดเก็บรายได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ
รายได้ของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 30,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

14 อบรมหลักสูตรงานโยธา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานโยธาของ 
อปท. 

2 การฝึกอบรม 
 

40,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

15 อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานการ 
ศึกษาของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 
 

50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 
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ที่ โครงการ/หลักสตูรการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

16 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และ
ความเข้าใจบทบาทหนา้ที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

10 การฝึกอบรม 720,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

17 อบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และ
ศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น 

4 การฝึกอบรม 160,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

18 อบรมมาตรฐานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ขั้นพื้นฐาน)ของ  อปท. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในด้าน 
มาตรฐานศนูย์พฒันาเด็กเล็กของ  อปท.  

6 การฝึกอบรม 400,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

19 ประชุมประจ าเดือนร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่
ผ่านมาและแนวทางการปฏบิัติงานที่
ถูกต้อง 

56 การประชุม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 สังเกตผลหลังจากเข้าร่วม
ประชุม 

20 ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม/
จริยธรรม ให้แก่พนักงาน  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  และฝา่ยบริหาร 

เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุกภาคส่วนเป็น
ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

56 การอบรม 20,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

21 ส่งบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา  ที่จัดโดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความรู้   ความสามารถและ
ทักษะในการปฏบิัติงานเพิ่มเติมแก่
บุคลากร 

56 การอบรม 50,000  ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

22 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ต่าง ๆ 

เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่บุคลากร 

10 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 63 - ก.ย. 66 ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

 
************************* 



 
 

 


