
 
 
 
 
 
 
 

แผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป 
ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2552 – 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
อําเภอเมืองขอนแกน    จังหวดัขอนแกน 



(ก) 

คํานํา 
 
  องคการบริหารสวนตําบลดอนหันไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป  โดยมี
โครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไมซํ้าซอน  มีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลังโครงสราง
ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และเพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานจางใหเหมาะสม 
  ท้ังยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนหันใหเหมาะสมอีกดวย 
  องคการบริหารสวนตําบลดอนหันจึงไดมีการวางแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  ใชประกอบใน
การจัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงต้ังพนักงานสวนตําบล  เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลใหเกิดประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
 
 
        องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
         กันยายน   2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ข) 

สารบัญ 
            หนา 
คํานํา            (ก) 
สารบัญ            (ข) 
1.  หลักการและเหตุผล            1 
2.  วัตถุประสงค             1 
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป      2 
4.  สภาพปญหาความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนหนั      3 
5.  ภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล        6 
6.  ภารกิจหลักและภารกิจรอง           9 
7.  สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล        9 
8.  โครงสรางการกําหนดตําแหนง         10 
9.  ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอ่ืน    18 
10.บัญชีแสดงการจัดพนักงานจางลงสูตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังใหม    22 
11.แนวทางการพัฒนาพนักงานจาง        24 
12.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานจาง       25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2555 

องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
อัตราตําแหนง  และมาตรฐานของตําแหนง  ลงวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2544  ขอ 5  กําหนดใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนดตําแหนงพนักงานจางวาจะมีตําแหนงใด  ระดับใด  อยูในสวน
ราชการใด  จํานวนเทาใด  ใหคํานึงถึงภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและ
คุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนกระท่ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดาน
บุคคล  โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานจาง  เพื่อใชในการกําหนดตําแหนง  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหนงพนักงานจาง  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามประกาศ   ณ  วันท่ี  12  เดือน  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2547   กําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล  จัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  เพื่อ
เปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานจาง  โดยใหเสนอให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให
ความเห็นชอบ  โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  
วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล  วิเคราะหความตองการกําลังคน  วิเคราะหการ
วางแผนการใชกําลังคน  จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงพนักงาน
จางตามแผนอัตรากําลังพนักงานจางท่ีจัดทําข้ึนในคร้ังแรกนี้ 
  1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน  เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงานจาง  ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานจางไว  และผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  
ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน  ไดลงนามเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม  2547 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  อําเภอเมืองขอนแกน  
จังหวัดขอนแกน  จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป รอบท่ี 2  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 
 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดอนหันมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี
เหมาะสมไมซํ้าซอน 



2 
 
  2.2  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดอนหันมีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากาํลังพนักงาน
จาง  ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และแกไขเพิม่เติมถึงปจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 
  2.3  เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงพนักงานจางใหเหมาะสม 
  2.4  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง  การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนหันใหเหมาะสม 
  2.5  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีการวางแผนอัตรากําลัง  การจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแตงต้ังพนักงานจาง  เพือ่ใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกิดประโยชนตอประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และมี
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดเปนอยางด ี
 

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป 
  คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลดอนหนัซ่ึงมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลดอนหันเปนประธาน  เหน็สมควรใหจดัทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป  โดยใหมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี ้
  3.1  วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรบัผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิม่เติมถึงปจจุบัน  และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542  
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนยุทธศาสตรจังหวัด  
แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  และสภาพปญหาของตําบลดอนหัน 
  3.2  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของตําบลดอนหนัไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.3  กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ  จาํนวนตําแหนงใหเหมาะสมกบัภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ 
  3.4  จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกินรอยละ  40  ของงบประมาณรายจาย 
  3.5  ใหพนกังานจางไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ อยางนอยปละ  1  คร้ัง 



3 
 

4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
  เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ประจําปงบประมาณ  2552 – 2555  ขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนหันมีความครบถวน   องคการบริหารสวนตําบลดอนหันสามารถดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ    โดยองคการบริหารสวนตําบลดอนหันไดวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนที่ของ

องคการบริหารสวนตําบล วามีปญหาอะไร และความจําเปนพื้นฐาน และความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ท่ีสําคัญ   ดังน้ี 

    สภาพปญหาของเขตพื้นที่   แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังน้ี  

 1.  ปญหาโครงสรางพื้นฐาน  

  1.1  การคมนาคมภายในหมูบานและระหวางหมูบานไมสะดวก 

  1.2  ปญหาการไมมีโทรศัพทสาธารณะท่ีเพียงพอ 

  1.3  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

  1.4  ไฟฟาขยายเขตเพ่ือการเกษตรไมเพยีงพอ 

 2.  ปญหาการผลิต  การตลาด  รายไดและการมีงานทํา 

  2.1  การประกอบอาชีพในหมูบาน 

   -  ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ 

   -  ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ 

  2.2  ความรูทางเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร 

 3.  ปญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 

  3.1  ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขและอนามัย 

  3.2  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

  3.3  ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ  เดก็  สตรี และคนพิการ ไมท่ัวถึง  

  3.4  ปญหาโรคระบาดและการปองกันยุงลาย โรคพิษสุนขับา  

  3.5  ปญหาการติดเชื้อเอดส 

 4.  ปญหานํ้ากิน – น้ําใช  น้ําเพื่อการเกษตร  

  4.1  การขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภค – บริโภค ในฤดูแลง 

  4.2  ระบบประปาหมูบานคุณภาพน้ํายังไมดีและไมเพียงพอ 



 

 5.  ปญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและดานสังคม 

  5.1  ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร  

  5.2  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

  53   ปญหาผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการและเยาวชนขาดการดูแลใหไดรับบริการอยางท่ัวถึง 

  5.4  ปญหาเดก็ไมมีศูนยท่ีสงเสริมและพัฒนาใหเด็กมีพฒันาการท่ีถูกตอง 

 6.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ

  6.1   ปญหาน้ําเสียจากแหลงชุมชน และการเล้ียงสัตว 

  6.2  ปญหาน้ําในคลองชลประทาน/คลองธรรมชาติกักเก็บน้ําไมเพียงพอ  ไมสามารถนําน้ํามาใช

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุปโภค – บริโภคได 

  6.3  ลําหวย /  หนอง / คลอง / บึง ท่ีใชเก็บกักน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมทําใหการ

ระบายนํ้าไมสะดวก 

  6.4  ปญหาการพังทลายของตล่ิงลําหวยชันและแมน้ําชีทําใหน้ําไหลทวมไรนาไดรับความเสียหาย  

  6.5  ปญหาการเกิดวาตภยั  อุทกภยัในพื้นท่ี ซ่ีงไมสามารถคาดการณลวงหนาได  และอัคคีภัย  

 7.  ปญหาการบริหาร  และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 

  7.1  ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน  

  7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติไมมีเพียงพอ 

  ความตองการของประชาชน  แบงออกเปนดาน ๆ  ดังนี้ 

 1.  ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน  

  1.1  กอสรางถนน คสล./ราดยาง / ติดต้ังโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน  

  1.2  ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ / ไฟฟาขยายเขตเพ่ือการเกษตรเพิ่มข้ึน 

  1.3  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง  ถนนคสล. และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  

 2.  ความตองการดานการผลิต  การตลาด  รายได และการมีงานทํา 

  2.1  จัดต้ังศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 

  2.2  ฝกอบรมความรู  ดานวชิาการ และการศึกษาดูงาน  

  2.3  สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 

  2.4  ใหความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

4 
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 3.  ความตองการดานสาธารณสุขและอนามัย  

  3.1  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแมและเดก็ 

  3.2  ใหความรูดานสุขศึกษา 

  3.3  ใหมีการปองกันและแกไขยาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัขบา 

  3.4  ตองการดแูลสุขภาพผูสูงอายุ ,เด็ก,สตรีและคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ  

  3.5  สงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย กายบริหาร  

 4.  ความตองการดานน้ํากิน – น้ําใช เพื่อการเกษตร  

  4.1  ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพืช  

  4.2  ใหมีการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมูบาน 

  4.3  ขุดลอก ขุดขยาย แหลงน้ําธรรมชาติ (หวย หนอง คลอง บึง) แหลงน้ําดิบสําหรับระบบ

ประปาหมูบาน / การเกษตร 

 5.  ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวติ 

  5.1  ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ มีศูนยขอมูล หองสมุดประชาชน  

  5.2  ใหความรูดานการจดัศึกษา  การศึกษานอกระบบ  

  5.3  ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  5.4  ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส  

  5.5  ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  

 6.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ  

  6.1  รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลอง/ลําหวย  

  6.2  ฝกอบรมจัดต้ังกลุมเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  6.3  ขุดลอกคลอง / แหลงน้าํท่ีตื้นเขิน และกําจดัวัชพืช 

  6.4  ปลูกปาชุมชน / ปลูกปาทดแทน  ในพ้ืนท่ีตําบล  

  6.5  มีการเตรียมการปองกันบรรเทาสาธารณภยัอยางครบวงจร 

 7.  ความตองการดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 

  7.1  จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี กลุมอาสาอ่ืน 

  7.2  จัดหาบุคลากรใหเพยีงพอในการปฏิบัติงาน 
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5.  ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

  การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดอนหันนั้น  เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา  รวมสรางรวมจัดทํา  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  ในเขตพื้นท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนหันใหมีสวนรวมในการพฒันาทองถ่ินในทุกดาน  การพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลดอนหันจะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน  ในพื้นท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไข
ปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง   องคการบริหารสวนตําบลดอนหันยังไดเนนใหคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวยัของประชากร  นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม  และสนับสนุน
ใหการศึกษาเด็กกอนวยัเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยดึกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา  สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น  จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  พึ่งตนเองในทองถ่ิน  และยัง
ไดจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 
  การวิเคราะหภารกจิ  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. 
ใชเทคนิค  SWOT   เขามาชวย  ท้ังนีเ้พื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร  โดยวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน
กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนยทุธศาสตร
จังหวดั  แผนชุมชน  แผนพฒันาตําบล  นโยบายของรัฐบาล   และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ท้ังนี้สามารถ
วิเคราะหภารกจิใหตรงกับสภาพปญหา  โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได  ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงปจจบัุน  และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2542  ดังนี ้
  5.1  ดานโครงสรางพื้นฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี ้
          (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  (มาตรา 67 (1)) 
          (2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  (มาตรา 68 (1)) 
          (3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา 38 (2)) 
          (4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  (มาตรา 68 (3)) 
          (5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  (มาตรา  16 (4)) 
          (6) การสาธารณูปการ  (มาตรา  16 (5)) 
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  5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวติ  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
          (1) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอาย ุและผูพิการ  (มาตรา  67 (6)) 
          (2) ปองกนัโรคและระงับโรคติดตอ  (มาตรา 67 (3)) 
          (3) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
    (มาตรา 68 (4)) 
          (4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
    (มาตรา 16 (10)) 
          (5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย  (มาตรา 16 (2)) 
          (6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    (มาตรา 16 (5)) 
          (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรกัษาพยาบาล  (มาตรา 16 (9)) 
  5.3  ดานการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกจิท่ีเกีย่วของ ดังนี ้
         (1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  (มาตรา 67 (4)) 
         (2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  (มาตรา 68 (8)) 
         (3) การผังเมือง  (มาตรา 68 (13)) 
         (4) จัดใหมีท่ีจอดรถ  (มาตรา 16 (3)) 
         (5) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  (มาตรา 16 (17)) 
         (6) การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16 (28)) 
  5.4  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจที ่
         เกี่ยวของ ดังนี ้
         (1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68 (6)) 
         (2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร  และกิจการสหกรณ  (มาตรา 68 (5)) 
         (3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา 68 (7)) 
         (4) ใหมีตลาด  (มาตรา  68 (10)) 
         (5) การทองเท่ียว  (มาตรา 68 (12)) 
         (6) กิจการเก่ียวกับการพาณิช  (มาตรา 68 (11)) 
         (7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ  (มาตรา 16 (6)) 
         (8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน  (มาตรา  16 (7)) 
  5.5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีภารกิจ 
         ท่ีเกี่ยวของ  ดังนี ้



8 
 
         (1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  (มาตรา 67 (7)) 
         (2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจดัมูลฝอย 
   และส่ิงปฏิกูล  (มาตรา 67 (2)) 
          (3) การจดัการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  (มาตรา 17 (12)) 
  5.6  ดานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  มีภารกจิท่ี 
         เกี่ยวของ ดังนี ้
          (1) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน   
    (มาตรา 67 (8)) 
          (2) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  (มาตรา 67 (5)) 
          (3) การจดัการศึกษา  (มาตรา 16 (9)) 
          (4) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน (มาตรา17(18)) 
  5.7  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัตภิารกิจของสวนราชการ 
         และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีภารกิจท่ีเกีย่วของ  ดังนี ้
         (1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
   (มาตรา 45 (3)) 
         (2) ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให 
   ตามความจําเปนและสมควร  (มาตรา 67 (9)) 
         (3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  (มาตรา 16 (16)) 
         (4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (มาตรา  67 (9)) 
         (5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินอ่ืน  (มาตรา 17 (16)) 
  ภารกิจท้ัง  7   ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไข
ปญหาขององคการบริหารสวนตําบลดอนหันไดเปนอยางดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึงความ
ตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล  จะตองสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนยุทธศาสตรจังหวัด  แผนชุมชน  แผนพัฒนาตําบล  นโยบาย
รัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดอนหนั  เปนสําคัญ 
 หมายเหตุ  :  มาตรา 67 , 68 หมายถึง  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  

       และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
       มาตรา 16 , 17 และ 45  หมายถึง  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
       ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2542 
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6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 
  ภารกิจหลัก 
  1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
  2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. ดานการสงเสริมการศึกษา 
  4. ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 
  5.  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.  ดานการรักษาความสะอาดของถนน  ทางนํ้า  ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย 
       และส่ิงปฏิกูล 
  7. ดานการสงเสริมและพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ และผูพกิาร 
  8. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9. ดานการสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  10. ดานการปองกันและระงบัโรคติดตอและการสาธารณสุข 

  ภารกิจรอง 
  1. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
  2. ดานการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  3. ดานการจดัระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  4. ดานการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 
  5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

7.  สรุปปญหา และแนวทางในการบริหารงานบุคคล 
  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดขอนแกน (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนดใหเปนขนาดกลาง  โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
ออกเปน 5 สวนราชการภายใน  ไดแก  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  สวนการคลัง  สวนโยธา  สวน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กําหนดใหมีกรอบอัตรากําลังขาราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน ท้ังส้ิน  24  อัตรา  
ทําใหองคการบริหารสวนตําบลดอนหันไมสามารถกําหนดตําแหนงตาง ๆ เพ่ิมใหมไดตามความจําเปนท่ีจะตอง
ใชบุคคลท่ีมีความรูความสามารถดานอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากตําแหนงท่ีกําหนดไว  เพ่ือใหแกปญหาของประชาชน
ในเขตตําบลดอนหัน  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานจางข้ึน  โดย
ใหสอดคลองกับภารกิจและอํานานหนาท่ี  สามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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8.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 8.1  โครงสราง 
         จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนหันไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการ
ดังกลาว  โดยองคการบริหารสวนตําบลดอนหันกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ
ดังกลาว  และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจ
กําหนดเปนภารกิจอยูในงาน  ดังนี้ 

โครงสรางการกําหนดตําแหนงพนักงานจาง 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 

และลูกจางในปจจุบัน (2552 – 2554) 
โครงสรางอัตรากําลังพนักงานจาง 

(2552 – 2555) 
หมาย
เหตุ 

1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
     1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 
             เจาพนักงานธุรการ 2-4 , 5 (1) 
             เจาหนาท่ีธุรการ  1-3 , 4 (1) 
             นักการภารโรง (ลูกจางประจํา) (1) 
     1.2  งานนโยบายและแผน 
             เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3-5,6ว. (1) 
     1.3  งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 
             นักพัฒนาชุมชน  3-5 , 6ว. (1) 
     1.4  งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
             เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 , 5 (1) 
      
1.5  งานกฎหมายและคด ี
             นิติกร  3-5 , 6ว. (1) 
     1.6  งานสงเสริมการเกษตร 
             นักวิชาการเกษตร  3-5 , 6ว. (1) 
2.  สวนการคลัง 
     2.1  งานการเงิน 
             เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  1-3,4 (1) 
             ผูชวยเจาหนาท่ีการเงนิและบัญชี   
             (ลูกจางประจํา) (1) 
     2.2  งานบัญชี 
             เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 , 5 , 6 (1) 

1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
     1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 
             พนักงานขับรถยนต  (1) 
             คนงานท่ัวไป  (3) 
 
     1.2  งานนโยบายและแผน 
 
     1.3  งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 
             ผูชวยนักพัฒนาชุมชน   (1) 
     1.4  งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
             พนักงานขับรถยนต  (1) 
             คนงานประจํารถขยะ  (3) 
     1.5  งานกฎหมายและคดี 
 
     1.6  งานสงเสริมการเกษตร 
 
2.  สวนการคลัง 
     2.1  งานการเงิน 
 
 
 
     2.2  งานบัญชี 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 
และลูกจางในปจจุบัน (2552 – 2554) 

โครงสรางอัตรากําลังพนักงานจาง 
(2552 – 2555) 

หมาย
เหตุ 

     2.3  งานพฒันาและจัดเกบ็รายได 
             เจาพนักงานจดัเก็บรายได 2-4 , 5 (1) 
             เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได  1-3 , 4 (1) 
     2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
             เจาพนักงานพัสดุ  2-4 , 5 (1) 
             คนงานท่ัวไป  (ลูกจางประจํา) (1) 
3.  สวนโยธา 
     3.1  งานกอสราง 
            นายชางไฟฟา  2-4 , 5  (1) 
             เจาหนาท่ีการประปา  1-3 , 4 (1) 
             พนักงานสูบน้ํา (ลูกจางประจํา)  (4) 
     3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
             ชางโยธา  1-3 , 4 (1) 
     3.3  งานผังเมือง 
             นายชางโยธา  2-4 , 5  (1) 
4.  สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     4.1  งานบริหารการศึกษา 
 
     4.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
             นักวิชาการศึกษา 3-5 , 6ว. (1) 
 

     2.3  งานพฒันาและจัดเกบ็รายได 
             ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเกบ็รายได  (1) 
 
     2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
 
 
3.  สวนโยธา 
     3.1  งานกอสราง 
             ผูชวยชางโยธา  (1) 
             ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
             คนงานท่ัวไป  (5) 
     3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 
     3.3  งานผังเมือง 
 
4.  สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     4.1  งานบริหารการศึกษา 
             ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  (10) 
     4.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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 8.2  การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
        ตามขอ  8.1   องคการบริหารสวนตําบลดอนหันไดวเิคราะหกําหนดตําแหนงของภารกิจท่ีดําเนนิการ
เสร็จเรียบรอยแลว  และสามารถนําผลการวิเคราะหตําแหนงกรอกขอมูลในกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง 4  ป  
ประจําปงบประมาณ  2552 -2555  ไดดังนี ้

กรอบอัตรากาํลังพนักงานจาง 4 ป  ระหวางป  พ.ศ. 2552 – 2555 
กรอบอัตรากําลังใหม จํานวนเพิ่ม / ลด 

ตําแหนง 
กรอบ

อัตรากําลัง
เดิม 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

หมาย
เหตุ 

สํานักงานปลัด           
1.  พนักงานขับรถยนต 2 2 2 2 2 0 0 0 0  
2.  คนงานท่ัวไป 3 3 3 3 3 0 0 0 0  
3.  ผูชวยนกัพฒันาชุมชน 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
4.  คนงานประจํารถขยะ 3 3 3 3 3 0 0 0 0  
           
สวนการคลัง           
1.  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บ
รายได 

1 1 1 1 1 0 0 0 0  

           
สวนโยธา           
1.  ผูชวยชางโยธา 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
2.  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
3.  คนงานท่ัวไป 5 5 5 5 5 0 0 0 0  
           
สวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

          

1.  ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

10 10 10 10 10 0 0 0 0  

           
รวม 27 27 27 27 27 0 0 0 0  

 
 



แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป 10.  
แผนอัตรากําลังพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ตรวจสอบแลวถูกตอง             รับรองถูกตอง       เห็นชอบ/อนมุัติ 
 
 (นายชัชชัย   ปะมาคะเต)  จนท.ผูรับผิดชอบงานบุคคล  (นางเกศินี   จนัทรพรม)               (นายธนกร   รังสิมานพ) 
      เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7 (1) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 6 (1) 

หัวหนาสํานักงานปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป 6 

-  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน 
-  งานสงเสริมสาธารณสุขและ 
     สิ่งแวดลอม 
-  งานกฎหมายและคด ี
-  งานสงเสริมการเกษตร 

หัวหนาสวนการคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  6 

หัวหนาสวนโยธา 
นักบริหารงานชาง 6 

หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา  6 

-  งานการเงิน 
-  งานบัญช ี
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
-  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

-  งานกอสราง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานผังเมือง 

-  งานบริหารการศึกษา 
-  งานสงเสริมการศึกษา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

หนวยตรวจสอบภายใน 
- เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3-5,6ว. (1) 
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โครงสรางอัตรากําลังพนักงานจางของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาสํานักงานปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป  6  (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 

1. พนักงานขับรถยนต   (1) 
2. คนงานทั่วไป  (3) 

งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

งานกฎหมายและคด ี งานสงเสริมการเกษตร 

1. 
 
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  (1) 1. พนักงานขับรถยนต (1) 

2. คนงานประจํารถขยะ  (3) 

 
 

พนักงานขับรถยนต ชื่อตําแหนง ผูชวยนกัพัฒนาชุมชน คนงานประจํารถขยะ 
จํานวน 1 2 6 

 
   ตรวจสอบแลวถูกตอง             รับรองถูกตอง       เห็นชอบ/อนมุัติ 
 
 (นายชัชชัย   ปะมาคะเต)  จนท.ผูรับผิดชอบงานบุคคล  (นางเกศินี   จนัทรพรม)               (นายธนกร   รังสิมานพ) 
      เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
 17 



โครงสรางอัตรากําลังพนักงานจางของสวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาสวนการคลัง 
นักบริหารงานการคลัง 6 (1) 

งานการเงนิ งานบัญช ี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานทะเบียนทรัพยสินและพสัดุ 

 ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได (1) 1.  
 
 
 
 

ชื่อตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 
จํานวน 1 

 
   ตรวจสอบแลวถูกตอง             รับรองถูกตอง       เห็นชอบ/อนมุัติ 
 
 (นายชัชชัย   ปะมาคะเต)  จนท.ผูรับผิดชอบงานบุคคล  (นางเกศินี   จนัทรพรม)               (นายธนกร   รังสิมานพ) 
      เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
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โครงสรางอัตรากําลังพนักงานจางของสวนโยธา    องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนโยธา 
นักบริหารงานชาง  6  (1) 

งานกอสราง 

ผูชวยชางโยธา  (1) 
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (1) 
คนงานทั่วไป (5) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง 

1. 
2. 
3. 

 
ผูชวยชางโยธา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ชื่อตําแหนง คนงานทั่วไป 

จํานวน 1 1 5 
 
   ตรวจสอบแลวถูกตอง             รับรองถูกตอง       เห็นชอบ/อนมุัติ 
 
 (นายชัชชัย   ปะมาคะเต)  จนท.ผูรับผิดชอบงานบุคคล  (นางเกศินี   จนัทรพรม)               (นายธนกร   รังสิมานพ) 
      เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
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โครงสรางอัตรากําลังพนักงานจางของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
 

หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา 6 (1) 

งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อตําแหนง ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวยั 

1. ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   (4)    
    (พนักงานจางตามภารกิจ) 
2. ผูชวยครูผูดแูลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  (6) 

พนักงานจางทั่วไป)     (

จํานวน 4 6 
 
   ตรวจสอบแลวถูกตอง             รับรองถูกตอง       เห็นชอบ/อนมุัติ 
 
 (นายชัชชัย   ปะมาคะเต)  จนท.ผูรับผิดชอบงานบุคคล  (นางเกศินี   จนัทรพรม)               (นายธนกร   รังสิมานพ) 
      เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
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 ภาระคาใชจายของพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
 

จํานวนที่มีอยู กําลังคนที่เพิ่ม ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น (2) คาใชจายรวม (3) 
จํานวน
ทั้งหมด 

ที่ ชื่อสายงาน จํานวน
คน 

จํานวน
เงิน (1) 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

1 คนงานทั่วไป 8 2 121,920 - - - - 365,760 367,760 365,760 367,760 487,680 487,680 487,680 487,680 
2 พนักงานขับรถยนต 2 2 149,160 - - - - 5,280 12,120 18,600 25,440 154,440 161,280 167,760 174,600 
3 คนงานประจํารถขยะ 3 - - - - - - 182,880 182,880 182,880 182,880 182,880 182,880 182,880 182,880 
4 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 - - - - - - 95,280 99,840 104,400 108,960 95,280 99,840 104,400 108,960 
5 ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 1 1 71,640 - - - - 2,280 5,880 8,880 12,120 73,920 77,520 80,520 83,760 
6 ผูชวยชางโยธา 1 - - - - - - 69,120 71,640 74,520 77,520 69,120 71,640 74,520 77,520 
7 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1 1 77,520 - - - - 3,000 6,240 9,720 13,320 80,520 83,760 87,240 90,840 
8 ครูผูดูแลเด็กอนุบาลฯ (ภารกิจ) 4 4 293,280 - - - - 11,040 23,280 36,240 49,440 304,320 316,560 329,520 342,720 
9 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลฯ (ทั่วไป) 6 5 304,800 - - - - 5,080 5,080 5,080 5,080 309,880 309,880 309,880 309,880 

รวม 27 15 1,018,320 0 0 0 0 739,720 772,720 806,080 840,520 1,758,040 1,791,040 1,824,400 1,858,840 

 
 
หมายเหตุ      (1) รายจายจริง,   (2) ประมาณการรายจาย คิดจากจํานวนเงินขั้นต่ํารวมกับจํานวนขั้นสูงของระดับตําแหนงนั้น หารดวย 2 แลวคูณดวย 12,   (3) เงินตาม (1) รวมกับเงินตาม (2) 
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10.  บัญชีแสดงการจัดพนักงานจางลงสูตําแหนงตามกรอบอัตรากําลงัใหม 
  

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – ชื่อสกุล คุณวุฒิ 
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 

คาตอบแทน หมายเหตุ 

สํานักงานปลัด          

     -  งานบริหารงานทั่วไป          

1 นายอดิศักดิ์  พิทักษกุล ป. 7 จ.001 คนงานทั่วไป - จ.001 คนงานทั่วไป - 5,080 ทั่วไป 

2 นายปราโมทย   สุกุมาลย ป. 6 จ.002 คนงานทั่วไป - จ.002 คนงานทั่วไป - 5,080 ทั่วไป 

3 นายวิรัตน   วิเชฎฐพงษ ปวส. จ.004 พนักงานขับรถยนต - - จ.004 พนักงานขับรถยนต  6,460 ภารกิจ 

4 วาง ป.6 จ.010 คนงานทั่วไป - จ.010 คนงานทั่วไป -  ทั่วไป 

     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม         

5 นายฤทธิรงค   เถื่อนจ้ํา ม.6 จ.009 พนักงานขับรถยนต - จ.009 พนักงานขับรถยนต - 5,970 ภารกิจ 

6 วาง ป.6 จ.020 คนงานประจํารถขยะ - จ.020 คนงานประจํารถขยะ -  ทั่วไป 

7 วาง ป.6 จ.021 คนงานประจํารถขยะ - จ.021 คนงานประจํารถขยะ -  ทั่วไป 

8 วาง ป.6 จ.022 คนงานประจํารถขยะ - จ.022 คนงานประจํารถขยะ -  ทั่วไป 

     -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         

9 วาง ปริญญาตร ี จ.017 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน - จ.017 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน -  ภารกิจ 

สวนการคลัง          

     -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได         

10 น.ส.ธัญญารัตน  กัณทะเชียร ปริญญาตร ี จ.005 ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได - จ.005 ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได - 5,970 ภารกิจ 

สวนโยธา          

     -  งานกอสราง          

11 วาง  จ.006 ผูชวยชางโยธา - จ.006 ผูชวยชางโยธา -  ภารกิจ 



 
กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม ลําดับ

ที่ 
ชื่อ – ชื่อสกุล คุณวุฒิ 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ 
คาตอบแทน หมายเหตุ 

12 นางสาวพรนภา  ดานกลาง ปริญญาตรี จ.003 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ - จ.003 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ - 6,460 ภารกิจ 

13 วาง  จ.023 คนงานทั่วไป - จ.023 คนงานทั่วไป -  ทั่วไป 

14 วาง  จ.024 คนงานทั่วไป - จ.024 คนงานทั่วไป -  ทั่วไป 

15 วาง  จ.025 คนงานทั่วไป - จ.025 คนงานทั่วไป -  ทั่วไป 

16 วาง  จ.026 คนงานทั่วไป - จ.026 คนงานทั่วไป -  ทั่วไป 

17 วาง  จ.027 คนงานทั่วไป - จ.027 คนงานทั่วไป -  ทั่วไป 

สวนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม         

 -  งานสงเสริมการศึกษา        

18 นางพรไพร    หินสอ ป.6 จ.007 ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - จ.007 ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - 6,460 ภารกิจ 

19 นางอุมาพร  ศรีแกวน้ําใส ปริญญาตรี จ.008 ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - จ.008 ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - 6,460 ภารกิจ 

20 นางสาวสุเพ็ญพักตร  ละคําภา ปริญญาตรี จ.011 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - จ.011 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - 5,080 ทั่วไป 

21 นางนิตยา   นามปากดี ปริญญาตรี จ.012 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - จ.012 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - 5,080 ทั่วไป 

22 นางสาวอรอุมา  มาปสสา ปริญญาตรี จ.013 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - จ.013 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - 5,080 ทั่วไป 

23 วาง ปริญญาตรี จ.014 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - จ.014 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย -  ทั่วไป 

24 นางสิริวิไล   เรียนชารี ปวช. จ.015 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - จ.015 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - 5,080 ทั่วไป 

25 นางอธิฤทัยรัตน   นันทสําอางค ปวช. จ.016 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - จ.016 ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - 5,080 ทั่วไป 

26 นางสาวสุกัญญา   เทียมกลาง ปริญญาตรี จ.018 ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - จ.018 ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - 5,760 ภารกิจ 

27 นางสาวนันทิกานต   กันหา ปริญญาตร ี จ.019 ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย - - จ.019 ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  5,760 ภารกิจ 

   ตรวจสอบแลวถูกตอง             รับรองถูกตอง       เห็นชอบ/อนมุัติ 
 
 (นายชัชชัย   ปะมาคะเต)  จนท.ผูรับผิดชอบงานบุคคล  (นางเกศินี   จนัทรพรม)               (นายธนกร   รังสิมานพ) 
      เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน   นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
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11.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ 
       องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
 
  องคการบริหารสวนตําบลดอนหันไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  โดยการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  
ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบล  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางทุกคน  ทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะ
ไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป  ดังนี้ 
  1.  สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมและสัมมนาในดานความรูเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการใน
หนาท่ีรับผิดชอบ  อยางนอยปละ  1  หลักสูตร 
  2.  สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
  3.  สนับสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อนํามาปรับใชกับการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และคุมคา  เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน อยางนอยปละ  1  
หลักสูตร 
  4.  สนับสนุนใหเขารับการศึกษาดูงาน  เพือ่เพ่ิมพูนประสบการณและนํามาปรับใชกบัการปฏิบัติ
ราชการ  อยางนอยปละ  1  คร้ัง 
  5.  มีการพัฒนาแกผูท่ีไดรับการบรรจุเขารับราชการ  เปนพนักงานจางกอนมอบหมายหนาท่ีให
ปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหนาท่ีของพนักงานจาง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนกังานจางท่ีดี   
  6.  มีการพัฒนาพนักงานจางเกี่ยวกับความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงานในหนาท่ี   การพัฒนาความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง   การพัฒนาคุณสมบัติสวนตัวเพื่อสงเสริมบุคลิกท่ีดี  มนุษยสัมพนัธ
การทํางาน  การพัฒนาดานศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรมแกพนักงานจาง 
  7.  มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานจาง  เพื่อทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา 
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12.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา   
       และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน 
 
  องคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  ไดดําเนินการจดัทําและประกาศคุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ยดึถือเปนแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  
พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริตและเท่ียงธรรม 
  2.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  
พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความอุตสาหะ  เอาใจใส  ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ 
  3.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  
พึงปฏิบัติตน  ตอผูรวมงานดวยความสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกล่ัน
แกลงกัน 
  4.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  
พึงตอนรับ  ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรม  และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับ
หนาท่ีของตน  โดยไมชักชา  และดวยความสุภาพเรียบรอย  ไมดหูม่ิน  เหยยีดหยาม  กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผู
มาติดตอราชการ 
  5.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  
พึงพัฒนาตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
  6.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบลดอนหัน  
พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ  มุงเนนการบริการ  เพือ่ใหเกดิผลสัมฤทธ์ิของงานและยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 

  7.  พึงดํารงตนใหตัง้ม่ันอยูในศีลธรรม  และปฏิบัติหนาท่ีโดยเปดเผย โปรงใสและตรวจสอบได 
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