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1.  หลักการและเหตุผล 
 1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  และ(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558  ลงวันที่  4  กันยายน  2558    ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
(ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินว่า จะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ใน
ส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก
ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ     
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
(ก.จังหวัด)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อบต.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  เพื่อวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท า
กรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ินตามแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
 1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566  ข้ึน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้ าซ้อน 
 2.2  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง  โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 
 2.3  เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 2.4  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ   
 2.5  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  สามารถวางแผนอัตราก าลัง  ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และมี
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 



 2.6  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
 3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.  ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต. เพื่อให้การด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต. บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราอ าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร  หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมี
การวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุดรธานี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. 3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply  pressure  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้าร่วมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มง านต่าง ๆ  
โดยในส่วนน้ีจะค านึงถึง 
  3.3.1  การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม  ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ันงานใน
แต่ละประเภท  เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลาการส่วนท้องถ่ิน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินในแต่ละสว่นราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันทีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหยดต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจา่ย
มาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542   
 3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work  process) ในอดีต  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถ่ินน้ันงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณ
เวลาที่ ใ ช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถ่ินนั้นจึงท าได้ เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  ( Relative  
Information)  มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนใน



ภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณ
งาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่าทีความสอดคล้องกัลป์ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไป
ได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอื่น  ก็ มีความ
จ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันแลในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด / เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจ
ของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่างน้อยใน 
3 ประเด็นดังนี้ 
  3.6.1  เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานข้ึนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
  3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลาย ๆ   ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่ องกรองอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์กรความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมข้ึน
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
  3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ   ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ  อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกบักรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่น ๆ   กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดขอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
 3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินทุกคน  โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม  เกลี่ย  หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากข้ึน  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม  (Right  Jobs) มากกว่าการเพิ่ม / ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
แล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ  ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาที่กระยวนการ
ท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์น่ายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการ



อื่นก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียง
พอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้ เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมี
เหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพิ่ม
จ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
(Effective  Man  Power Planning  Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมะสม
ตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  
สามารถน าข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ  เช่น 
  -  การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะมีให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  -  การจัดท ากระบวนการจริง  (Work  process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล  
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ  ( Process  Re-
engineer)  อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -  การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม / 
ลดลง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  สภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน 
 เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีความครบถ้วน
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลการวิเคราะหปญหา และความตองการของประชาชน
ในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น      ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย 
และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตดังนี ้ 



ประเด็นการพัฒนา สภาพปัญหา/ความต้องการ พื้นท ่
เป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.ด้านการส่งเสริม
คุณภาพีช วิตและ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 ด้านส่งเสริมอาชีพ  
1.2 ด้านแหล่งเงินทุน 
1.3 ด้านสวัสดิการและสังคม 
1.3 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน 

 

ทุกหมู่บ้าน - จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเพิ่ม  รายได้ 
-จัดอบรมให้ความรู้และถ่ายถอดการท า เกษตรอินทร์ 
-ฝึกอบรมอาชีพเสริมต่างๆและการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 
-จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  เอดส์ 
- มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ใน  อนาคต 
- ประชาชนมีสภาพความอยู่แบบถูกสุขลักษณะ 

2.ด้านส่งเสริมการศึกษาีี
ศาสนาีีและวัฒธรรม/
การนันทนาการและการ
ก ฬา 

2.1 ด้านส่งเสริมการศึกษา 
2.2 ด้านกีฬา 
2.3 ด้านศาสนา 
2.4 ด้านประเพณีวัฒนธรรม 
  

ทุกหมู่บ้าน -ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในเขพื้นที่  
-ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
-ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี และ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

3.ด้านความมั่นคงีีและ
ความปลอดภัยในช วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
การป้องกันยาเสพติด 

3.1 ป้องกนัปัญหาอาญากรรม 
3.2 ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน - ลดปัญหาอาญากรรมในชุมชน 
-ลดปัญหายาเสพติดระบายในชุมชน 

4.ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 
4.1 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
ทุกหมู่บ้าน 

- ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

5.ด้านการส่งเสริมการ
ประกอบอาช พ 

5.1  1.1 ด้านส่งเสริมอาชีพ  
 
 

ทุกหมู่บ้าน - จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพเพ่ิมรายได้ 
-จัดอบรมให้ความรู้และถ่ายถอดการท าเกษตรอินทร์ 
-ฝึกอบรมอาชีพเสริมต่างๆและการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 

6.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6.1 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน 
6.2 ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา  
6.3 ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า 
6.4 ด้านการวางผังเมือง    

ทุกหมู่บ้าน -เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 
-มีไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนอย่างทั่วถึง 
-เพื่อจัดระบบผังเมืองให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

7.ีด้านการเมืองีีการ
ปกครองีีและการบริหาร
จัดการ 

7.1 การบริหารจัดการเพื่อบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 การมสี่วนร่วมของประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน - การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
-  เปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น 

8.ีนโยบายด้านีอ่ืนๆ 8.1  บริหารจัดเก็บขยะ 
8.2 โครงการอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน - สารต่อนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 



 

การวิเคราะห์ผังเมืองรวมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนท ่ 

 การจัดท าผังเมืองรวม  ต าบลเสอเพลอ  ในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
และการด ารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ส่งเสริมการ
เกษตรกรรม การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณ
แนวเขตท้องที่  ต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 การจัดท าผังเมืองรวม ในส่วนต าบลเสอเพลอ   มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์     ของที่ดิน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว ( พื้นที่เกษตรกรรม ) เป็นส่วนใหญ่ ประชาชนมีอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นหลัก    ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ๆ รับผิดชอบ ในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
ส่วนใหญ่จึงเน้น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( เส้นทางสัญจรขนถ่ายผลิตทางการเกษตร ) ด้านแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-
บริโภค  ด้านเกษตรกรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ  เป็นหลัก 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสภาพการพฒันาในปัจจบุันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบรหิารส่วนต าบล    เสอเพลอ  ด้วยเทคนิค  swot  analysis   ดังนี้ 

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  (strength) จุดอ่อน  (weak) 

1. ด้านการบริหาร 

การจัดแบ่งโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจน  
ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ในทุกภารกิจมีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  มีการ
มอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น  การก ากับดูแลโดยจังหวัด  
กรม  ปลัดกระทรวงไม่กระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลผู้บริหารท้องถิ่น  สามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย  การบริหารงานมีความคล่องตัวเน่ืองจากมีความ
พร้อมด้านทรัพยากร  การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วน
ร่วม ของประชาชนในการด าเนินงาน 

1.  ด้านการบริหาร 
1.1  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น 
1.2  ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงแต่
องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย 
1.3  การประสานงานระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดยังมีน้อย 
1.4  ปริมาณงานมีมากงบจัดสรรไม่เพียงพอมีผลท าให้ผลงานไม่
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร 
1.5  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 



จุดแข็ง  (strength) จุดอ่อน  (weak) 

      2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
     2.1  มีระเบยีบและกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหารงาน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
     2.2  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออก   
            ข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
      2.3 มีขอบเขต  อ านาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพื้นที่ 
      2.4  มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ 
 
  
 
3.  ด้านบุคลากร 
3.1สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและก าลัง
งบประมาณ 
3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลท าให้เข้าใจในวัฒนธรรม
และปัญหาของท้องถิ่น 
3.3  มีการพัฒนาบุคลากรโดยต่อเน่ืองทุกปี 
3.4  ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าให้
เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
2.1  มีระเบียบ/กฎหมายใหม่  ๆ  จ านวนมากท าให้การปฏิบัติของ
บุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
2.2  อ านาจในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของ
องค์การบริการส่วนต าบลมีน้อย 
2.3  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2.4  การแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น 
2.5  อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯยังไม่มีความ
ชัดเจนในหลายภารกิจ 
 
3.  ด้านบุคลากร 
3.1  การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาก
ขึ้นในอนาคต 
3.2  บุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย 
3.3  บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานในอนาคต 
 

4.  ด้านงบประมาณ 
4.1  มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเอง  ให้มีความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
4.2 แนวโน้มของรายได้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามล าดับตามแผน
กระจายอ านาจฯ  และการจัดเก็บรายได้  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
4.3 มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือส าหรับใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

4.  ด้านงบประมาณ 
4.1  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองมีน้อย  

       เม่ือเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้  
4.2 รายได้มีจ านวนจ ากัดแต่ความต้องการใช้ งบประมาณสูง 

4.3  ขาดแนวทางใหม่  ๆ  ในการจัดหารายได้ 
4.4  การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 
4.5  ขาดงบประมาณในการจัดท าบริการสาธารณะขนาด 

       ใหญ่  เช่น  ระบบก าจัดขยะรวม 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาสีี(opportunity) ข้อจ ากัดีี(threat) 

1.ีีด้านการเมืองการปกครอง 
1.1  มีการประสานงานกับนักการเมืองได้ดี 
1.2  กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีความขัดแย้งน้อย 
1.3  นักการเมืองระดับชาติเป็นพรรคเดียวกัน 
1.4  ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมืองสูง 
1.5  ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากนักการเมือง   ระดับชาติ 

1.ีีด้านการเมืองการปกครอง 
1.1  การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่นมีน้อย 
1.2  นักการเมืองระดับชาติสังกัดพรรคฝ่ายค้าน 
1.3  การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีน้อย 

2.ีีเศรษฐกิจ 
2.1  มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น 
2.2  สินค้าเกษตรบางชนิดมีราคาสูงขึ้น 
2.3  มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2.4  มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค 
2.5  ประชาชนมีอัตราการออมสูง 
2.6  มีแหล่งเงินทุนในระบบจ านวนมาก 
2.7  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  
 

2.ีีด้านเศรษฐกิจ 
2.1  น้ ามันราคาแพงโดยต่อเน่ือง 
2.2  มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งน้อย 
2.3  ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ า 
2.4  ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
2.5  คนมีเงินไม่นิยมลงทุน 
2.6  มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึงกระทบต่อเศรษฐกิจ 

3.ีีด้านสังคม 
3.1  ประชาชนมีค่านิยมใฝ่ 
3.2  มีสถานศึกษาอย่างพอพียงในทุกระดับ 
3.3  มีสถานพยาบาลในทุกต าบลและอ าเภอ 
3.4  ปัญหาอาชญากรรมน้อยเม่ือเทียบกับจ านวนประชากร 
3.5  มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ์ 
 

3.ีีด้านสังคม 
3.1 ปัญหาวัยรุ่น  เยาวชน  มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่ม    
    มากขึ้น 

4.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
4.1  กฏหมายกระจายอ านาจฯ  เอ้ือต่อการบริหารงาน 
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2  โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตามแนวพระราชด าริ 
4.3  การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง  ท าให้บุคลากรมี   
      ขวัญและก าลังใจในการท างาน 

4.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
4.1  การกระจายอ านาจเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไป 
       ตามแผนปฏิบัติการ 
 



 
5.ีีด้านเทคโนโลย สารสนเทศ 
5.1  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก   
       คล่องตัว  และมีสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 
5.2  สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้     
     ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 
 

5. เทคโนโลย สนสารเทศ 
5.1  เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง  และมีความยุ่งยาก 
       ซับซ้อนในการใช้งาน 
5.2  การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลยังไม่เป็นระบบที่ดีพอ 
5.3  บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยีใน 
       การปฏิบัติงาน  

 
 
 
5.  ภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอนั้น  เป็นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา  ร่วมสร้าง  ร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบล
เสอเพลอ  จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ยังได้เน้น
ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้  เน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถ่ิน  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนร่วม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอได้วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  และตามกฎหมายอื่น ๆ  รวมทั้ง
ได้วิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด
แผนอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบาย ของผู้บริหารท้องถ่ิน  โดยวิเคราะห์ภารกิจ
นี้ได้วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคาม  สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดย
ก าหนดภารกิจ  7  ด้าน  ดังนี้ 
 5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกจิที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (1)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 
  (2)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
                          ท้องถ่ินอื่น                              
  (3)  การขนสง่มวลชนและการวินาศกรรมจราจร 
  (4)  การสาธารณูปการ 
  (5)  การจัดให้มีและการบ ารงุทางน้ าและทางบก 
  (6)  การจัดให้มีและการบ ารงุทางระบายน้ า 
  (7)  การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  (8)  การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  (9)  การจัดให้มีและการบ ารงุการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  



  (1)  การจัดการศึกษา 
  (2)  การจัดให้มีโรงพยาบาล  การรักษาพยาบาล  การปอ้งกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
  (3)  การป้องกัน  การบ าบัดโรค  และการจัดต้ังและบ ารงุสถานพยาบาล 
  (4)  การสงัคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (5)  การรกัษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
  (6)  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  (7)  การจัดให้มสีุสานและฌาปนสถาน 
  (8)  การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรบันักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะสวน 
                           สัตว์  ตลอดจนสถานที่ประชุมอบราราษฎร 
  (9)  การบ ารุงและสง่เสรมิการท ามาหากินของราษฎร 
 5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกจิที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (1)  การสง่เสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (2)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (3)  การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในองค์การบรหิารส่วนต าบล 
  (4)  การักษาความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 
  (5)  การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมือง 
  (6)  การควบคุมอาคาร 
 5.4  ด้านการวางแผน  การสง่เสรมิการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
  (1)  การจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลและประสานการจัดท าแผนพัฒนา 
จังหวัด                           
  (2)  การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
  (3)  การสง่เสรมิการท่องเที่ยว 
  (4)  การพาณิชน์  การส่งเสริมการลงทุนและการท ากจิกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือ 
                          ร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 
 5.5  ด้านการบรหิารจัดการและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มมีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
  (1)  การคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (2)  การจัดต้ังและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
  (3)  การก าจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกลูรวม 
  (4)  การก าจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
  (5)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ   
 5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  (1)  การจัดการศึกษา 
  (2)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน                           
  (3)  การสง่เสรมิการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
  (4)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุ
 5.7  ดา้นการบรหิารจัดการและการสนบัสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  มีภารกจิที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 



 (1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ินสนับสนุน หรอื
ช่วยเหลือส่วนราชการหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 (2)  ประสานและให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อื่น                            
 (3)  การแบ่งสรรเงินซึง่ตามกฎหมายจะต้องแบง่ให้แกส่ภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น                           
 (4)  การใหบ้ริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรฐั  รัฐวิสาหกจิ  หรือองค์กร 
                ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
 
 
 
6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ  5  น ามาก าหนดภารกจิหลกัและภารกจิรองทีจ่ะด าเนินการตามแผน
อัตราก าลงั  3  ปี  โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีภารกิจหลกัและภารกิจรอง  ที่ต้องการ
ด าเนินการ  ดังนี ้
 ภารกิจหลัก 

1. การปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การพัฒนาและปรบัปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาการเมืองและการบรหิาร 
ภารกิจรอง 
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรม  สง่เสรมิประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2. การสง่เสรมิการเกษตร 
3. การสนบัสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
7.  สรุปปัญหา  และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น  6  ส่วน  ได้แก่  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองส่งเสริม
การเกษตร  กองสวัสดิการสังคม  และหน่วยตรวจสอบภายใน  โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น  31  
อัตรา   เนื่องจากผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  และ
ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนจ านวนมารสนส่วนราชการ ส านักปลัด  ด้านงานสาธารณสุข และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใหส้ าเร็จลุลว่งได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นใน
การขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อรองรับภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานที่เพิ่ม
สูงข้ึนและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของส่วนราชการ  ส านักปลัด  ด้านงานสาธารณสุข ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1  โครงสร้าง 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และ
ในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็น
ภารกิจอยู่ในงาน  หรือก าหนดเป็นฝ่าย  และในระยะต่อไป  เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ
1.  ส านักงานปลัด อบต. 1.  ส านักงานปลัด อบต.  
1.1  งานบริหารทั่วไป 1.1  งานบริหารทั่วไป  
-  งานสารบรรณ -  งานสารบรรณ  
-  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร  
-  งานเลือกตั้ง -  งานเลือกตั้ง  
-  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
-  งานการเลือกตัง้ -  งานการเลือกตัง้  
-  งานกิจการสภา อบต. - งานกิจการสภา อบต.  
1.2  งานนโยบาย และแผน 1.2  งานนโยบาย และแผน  
-  งานนโยบายและแผนพฒันา -  งานนโยบายและแผนพฒันา  
-  งานวิชาการ -  งานวิชาการ  
-  งานข้อมูลและการประชาสัมพนัธ์ -  งานข้อมูลและการประชาสัมพนัธ์  
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ์ -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  
-  งานงบประมาณ -  งานงบประมาณ  
1.3 งานกฎหมายและคดี 1.3 งานกฎหมายและคดี  
-  งานกฎหมายและนิติกรรม -  งานกฎหมายและนิติกรรม  
-  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง -  งานการด าเนินการทางคดีและศาล

ปกครอง 
 

-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์  
-  งานระเบียบการคลงั -  งานระเบียบการคลงั  



-  งานข้อบัญญัติ อบต. -  งานข้อบัญญัติ อบต.  
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-  งานอ านวยการ -  งานอ านวยการ  
-  งานป้องกัน -  งานป้องกัน  
-  งานช่วยเหลือฟื้นฟ ู -  งานช่วยเหลือฟื้นฟ ู  
-  งานกู้ภัย -  งานกู้ภัย  
1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแสดล้อม 1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแสดล้อม  
-  งานอนามัยชุมชน -  งานอนามัยชุมชน  
-  งานป้องกันยาเสพติด -  งานป้องกันยาเสพติด  

 
. 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ
-  งานงานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ -  งานงานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

 

1.6 งานบรหิารงานบุคคล 1.6 งานบรหิารงานบุคคล 
 

-งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ -งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
 

-งานพัฒนาบุคลากร -งานพัฒนาบุคลากร 
 

-งานบริหารงานบุคคล -งานบริหารงานบุคคล 
 

2.  กองคลัง 2.  กองคลัง 
 

2.1  ฝ่ายการเงิน 2.1  ฝ่ายการเงิน 
 

-  งานรับเงินและการเบกิจ่ายเงิน -  งานรับเงินและการเบกิจ่ายเงิน 
 

-  งานจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงิน -  งานจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงิน 
 

-  งานเก็บรักษาเงิน -  งานเก็บรักษาเงิน 
 

2.2  งานบัญชี 2.2  งานบัญชี 
 

-  งานการบัญชี -  งานการบัญชี 
 

-   งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย -   งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
 

-  งานงบการเงินและงบทดลอง -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
 

-  งานแสดงฐานะทางการเงิน -  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 

2.3  งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได ้ 2.3  งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได ้
 

-  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 

-  งานพัฒนารายได้ -  งานพัฒนารายได้ 
 

-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 

-  งานทะเบียนควบคุมและเรง่รัดรายได้ -  งานทะเบียนควบคุมและเรง่รัดรายได้ 
 

2.4  งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ 2.4  งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
 

-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 

-  งานพัสดุ -  งานพัสดุ 
 

-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ยายพาหนะ -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ยาย
พาหนะ 

 

3.  กองช่าง 3.  กองช่าง  



3.1  ฝ่ายก่อสร้าง 3.1  ฝ่ายก่อสร้าง  
-  งานก่อสร้างและบรูณะถนน -  งานก่อสร้างและบรูณะถนน  
-  งานก่อสร้างและบรูณะสะพาน -  งานก่อสร้างและบรูณะสะพาน  
-  งานระบบข้อมลูและแผนทีเ่ส้นทางคมนาคม -  งานระบบข้อมลูและแผนทีเ่ส้นทาง

คมนาคม 
 

-  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป ์ -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป ์  
-  งานวิศวกรรม -  งานวิศวกรรม  
-  งานประเมินราคา -  งานประเมินราคา  

  
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหต ุ

-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
-  งานบริการข้อมลูและหลักเกณฑ ์ -  งานบริการข้อมลูและหลักเกณฑ ์  
-  งานออกแบบ -  งานออกแบบ  
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 3.3  งานประสานสาธารณูปโภค  
-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  
-  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
-  งานระบายน้ า -  งานระบายน้ า  
-  งานจัดตกแต่งสถานที ่ -  งานจัดตกแต่งสถานที ่  
3.4  งานผังเมือง 3.4  งานผังเมือง  
-  งานส ารวจและแผนที ่ -  งานส ารวจและแผนที ่  
-  งานวางผังพัฒนาเมือง -  งานวางผังพัฒนาเมือง  
-  งานควบคุมทางผังเมือง -  งานควบคุมทางผังเมือง  
-  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง  
4.  กองการศึกษา    4.  กองการศึกษา     
4.1  งานบริหารงานการศึกษา 4.1  งานบริหารงานการศึกษา  
  -  งานบริหารงานวิชาการ   -  งานบริหารงานวิชาการ  
4.2งานสง่เสรมิการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 4.2งานสง่เสรมิการศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม 
 

 -  งานเครือข่ายทางการศึกษา  -  งานเครือข่ายทางการศึกษา  
  -  งานกิจการศาสนา   -  งานกิจการศาสนา  
  -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
  -  งานกิจการเดก็และเยาวชน   -  งานกิจการเดก็และเยาวชน  
  -  งานกีฬา  และนันทนาการ   -  งานกีฬา  และนันทนาการ  
4.3  งานกิจกรรมนกัเรียน 4.3  งานกิจกรรมนกัเรียน  
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  
5.  ส่วนส่งเสรมิการเกษตร 5.  กองการเกษตร  



5.1   ส่งเสริมปศุสัตว์ 5.1   ส่งเสริมปศุสัตว์  
-  งานส่งเสริมปรบัปรุงขยายพันธ์ุสัตว์ -  งานส่งเสริมปรบัปรุงขยายพันธ์ุสัตว์  
-  งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลย ี -  งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลย ี  
-  งานป้องกันและรักษาโรคกักสัตว์ -  งานป้องกันและรักษาโรคกักสัตว์  
5.2   ส่งเสริมการเกษตร 5.2   ส่งเสริมการเกษตร  
-  งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลย ี -  งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลย ี  
-  งานส่งเสริมปรบัปรุงขยายพันธ์ุพืช -  งานส่งเสริมปรบัปรุงขยายพันธ์ุพืช  
-  งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช -  งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช  
-  งานส่งเสริมการแปรรปูผลิตภัณฑ์การเกษตร -  งานส่งเสริมการแปรรปูผลิตภัณฑ์

การเกษตร 
 

- 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหต ุ

5.3  ส่งเสรมิโครงการตามพระราชด าริ 5.3  ส่งเสรมิโครงการตามพระราชด าริ 
 

 -  ตามแนวพระราชด าริของสมเดจ็พระเทพฯ  -  ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพฯ 
 

5.4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5.4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 -  การปลกูป่าชุมชน     -  การปลกูป่าชุมชน    
 

 -  การอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อการเกษตร  -  การอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อการเกษตร 
 

6.  ส่วนส่งเสรมิสวัสดิการสังคม 6.  กองสวัสดิการสังคม 
 

  6.1. งานสวัสดิการสังคม   6.1. งานสวัสดิการสังคม 
 

-  งานพัฒนาชุมชน -  งานพัฒนาชุมชน 
 

-  งานเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับสวัสดิการ -  งานเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับสวัสดิการ 
 

-  พัฒนา ส่งเสริม เกี่ยวกบัสภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนให้อยู่ดีกินดี 

-  พัฒนา ส่งเสริม เกี่ยวกบัสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชนให้อยู่ดีกินด ี

 

6.2.  ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์ 6.2.  ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
 

-  งานสังคมสงเคราะห ์ -  งานสังคมสงเคราะห ์
 

-  งานทิทักษ์สิทธิเด็กและสตร ี -  งานทิทักษ์สิทธิเด็กและสตร ี
 

-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
 

6.3.  ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาสตร ี 6.3.  ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาสตร ี
 

-  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมลูแรงงาน -  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมลูแรงงาน 
 

-  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน -  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
 

-  งานสนับสนุนกจิกรรมของเด็กและสตร ี -  งานสนับสนุนกจิกรรมของเด็กและสตรี 
 

-  งานสวนสาธารณะ -  งานสวนสาธารณะ 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน   หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2  การวิเคราะหก์ารก าหนดต าแหนง่ 
  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปี  ข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่
ละส่วนราชการมีเท่าใด  เพื่อน ามาวิเคราะห์จะใช้ต าแหน่งใด  จ านวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น  จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และเพื่อให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน าผลการ
วิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ระหว่างปี  2564-2566 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด 

 
 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566  

นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

นักบริหารงาน อบต. ระดับต้น (รองปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

ส านักปลัด อปท. (01)         

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หน.ส านักปลัด) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

นิติการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ช านาญการ - 1 - - 1 - - ว่าง 

จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

ลูกจ้างประจ า         

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 - - - ว่างให้ยุบ 

พนักงานจ้างภารกิจ         

ผช.นักทรัพยาการบุคคล (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

ผช.จพง.ธุรการ  (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 



พนักงานขับรถกู้ชีพ (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานจ้างทั่วไป         

พนักงานดับเพลิง 2 2 2 2 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานประจ ารถขยะ 2 2 2 2 - - - ครองต าแหน่ง 

คนงานทั่วไป 4 4 4 4 - - - ครองต าแหน่ง 

กองคลัง (04)         

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายการเงิน) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

จพง.จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

จพง.พัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ขอ สถ. 

จพง.บัญชี  ปฎิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ขอ สถ. 

 
ต่อ 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 

ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม / ลด 

 
หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
พนักงานจ้างภารกิจ         

ผช.จพง.พัสดุ (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - - ครองต าแหน่ง 

คนงานทั่วไป - 2 - - 2 - - ว่าง 

กองช่าง (05)         
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หน.ฝ่ายก่อสร้าง) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานจ้างภารกิจ         
ผช.จนท.ธุรการ  (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

ผช.นายช่างไฟฟ้า (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

กองการศึกษาฯ (08)         
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น                  
(ผอ.กองการศึกษา) 

1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

ครู (คศ.2) 3 3 3 3 - - - ครองต าแหน่ง 

ครู (คศ.1) 4 4 4 4 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานจ้างภารกิจ         
ผู้ช่วยครู (คุณวุฒิ) 5 5 5 5 - - - ครองต าแหน่ง 

ผช.นักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

กองสวัสดิการสังคม (11)         
นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น                
(ผอ.กองสวัสดิการ) 

1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 



เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานจ้างภารกิจ         
ผช.นักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

หน่วยตรวจสองภายใน (12)         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน                   
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

กองส่งเสริมการเกษตร (14)         
นักบริหารงานการเกษตร ระดับตัน (ผอ.กองฯ) 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

พนักงานจ้างภารกิจ         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - - ครองต าแหน่ง 

รวม 61 64 - - +4 - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 

 

 

               

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

              

  

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(มีผู้ครองต าแหน่ง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

การส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร 

ระดับต้น) 

1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานกฎหมายและคด ี
4.งานป้องกันฯ 
5.งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
6.งานบริหารงานบุคคล 

1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
 

1.ก่อสร้าง 
2.งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
3.งานประสานสาธารณูปโภค 
4.งานผังเมือง 

1.งานบริหารงานการศึกษา 
 - งานบริหารงานวิชาการ 
2.งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 
3.งานกิจกรรมนักเรียน 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.งานสวัสดิการสังคม 
2.สังคมสงเคราะห์ 
3.ส่งเสริมและพัฒนาสตรี 

1.ส่งเสริมปศุสัตว์ 
2.ส่งเสริมการเกษตร 
3.ส่งเสริมโครงการตาม
พระราชด าริ 
4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 



โครงสร้างส านักปลัด 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
(ระดับต้น) 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงานพิเศษ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 - 2 1 - 2 - 1 3 8 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธรรณภัย งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงานบุคคล 

-จพง.ธุรการ ข านาญงาน (1) 
-ผช.จพง.ธุรการ (คุณวุฒ)ิ(1) 
-คนงานทั่วไป (2) 

-นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 ช านาญการ (1) 
-นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 ลูกจ้างประจ า (1) 
-ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 (คุฒวุฒ)ิ (1) 

-นิติการ ปฏิบัติงาน(1) 
 

-จพง.ปัองกันฯ ช านาญงาน (1) 
-พนักงานขับรถน้ าอเนกประสงค์ (ทักษะ)(1) 
-พนักงานดับเพลิง (คุณวุฒ)ิ (2) 
-คนงานทั่วไป (1) 
 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ / ข านาญการ   
(ขอเพ่ิม) (1) 
-พนักงานขับรถขยะ(ทักษะ)(1) 
-พนักงานประจ ารถขยะ (2) 
-คนงานทั่วไป (1) 

-นักทรัพยากรบุคคล 
 ช านาญการ  (1) 
-ผช.นักทรัพยากรบุคคล 
  ภารกิจ (1) 



โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
(ระดับต้น) 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงานพิเศษ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 

จ านวน 2 - - - - - 1 - 1 2 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น 

 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

-จพง.การเงินบัญชี ปฏิบัติงาน(ว่าง) 
-คนงานทั่วไป (1) 

-จพง.การเงินบัญชี ปฏิบัติงาน(ว่าง) 
-ผช.จพง.การเงินบัญชี (คุณวุฒิ)(ว่าง) 
-คนงานทั่วไป (1) 

-จพง.จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน (1) 
--ผช.จพง.จดัเก็บรายได้ (คณุวุฒิ) 
 ขอยุบเลิก / เปลี่ยนแปลงเปน็ 
 คนงานทั่วไป (2)  
 

-เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน (ว่าง) 
-ผู้ช่วย จพง.พัสดุ (คุณวุฒ)ิ (1) 



 
 
 
    
 

โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
(ระดับต้น) 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงานพิเศษ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 - - - - 2 - - 3 - 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น

(ว่าง) 
 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานประสานสาธารณูปโภค 

-นายช่างโยธา ช านาญงาน (1) 
-ผช.จพง.ธุรการ (คุณวุฒ)ิ (1) 

-นายช่างโยธา ช านาญงาน (1) 
-ผช.จพง.ธุรการ (คุณวุฒ)ิ (1) 
 

-นายช่างโยธา ช านาญงาน (1) 
-ผช.จพง.ธุรการ (คุณวุฒ)ิ (1) 
 

-นายช่างไฟฟ้า ช านาญงาน (1) 
-ผช.ช่างไฟฟ้า (คุณวุฒ)ิ (1) 
-พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 
 (คุณวฒุิ) (1) 



 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
(ระดับต้น) 

วิชาการ ทั่วไป พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงานพิเศษ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 - 1 - - -- - 7- 6 - 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา) ระดับต้น 

งานบริหารงานการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจกรรมนักเรียน 

-นักวิชาการศึกษา ข านาญงาน (1) 
-ผช.นักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิ)(1) 

--นักวิชาการศึกษา ข านาญงาน (1) 
-ผช.นักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิ)(1) 
 

-พนักงานครู อบต. คศ.2 (3) 
-พนักงานครู อบต. คศ.1 (4) 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒ)ิ (5) 



 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกองการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
(ระดับต้น) 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงานพิเศษ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 - - - - - - - - 1 

ผู้อ านวยการกองการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร) ระดับต้น 

งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ งานส่งเสริมโครงการตามพระราชด าริ งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างกองสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          -  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน (1) 
                                                                                                          - -ผูช้่วยนักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒ)ิ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
(ระดับต้น) 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงานพิเศษ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 - - - - 1 - - 1 - 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 

ระดับต้น  

งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี 



 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ (1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ 
(ระดับต้น) 

วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงานพิเศษ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 

จ านวน - - 1 - - - - - - - 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



 
 
 
 
 
 



12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ข้าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน  และทุกระดับ  ให้ได้มีโอกาส    
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามที่กฎหมายก าหนดมีระยะเวลา  3  ปี  สอดคล้องกับระยะเวลาของแผน
อัตราก าลัง  3  ปี 
 การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง  นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องตระหนังถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  ประกอบด้วย  เช่น  การพัฒนาไปสู่  Thsiland  
4.0  ดังนั้น  องค์การบริหารสว่นต าบล  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการสว่นท้องถ่ินไปสูยุ่ค  4.0  เช่นกัน  โดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธร รมาภิบาล  เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1.  เป็นองค์กรทีเ่ปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปรง่ใส  ในการท างานโดยบุคคลภายนอก 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน และกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ  เช่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้
มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินด้วยตัวเอง 

2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรกุและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า      
ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดย    ไม่ต้อง
รอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริหารสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ   
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการของตนเองและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง  
อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์  โซเซียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคช่ัน ทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 

3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้  ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ   ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกผันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทของตน 

4.  การก าหนดแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42  ลงวันที่  5  พฤษภาคม  2563  เรื่อง   

เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Govermment Skill 
Self-Assessment)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ



และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรบัเปลีย่นเป็นรฐับาลดิจิทลั  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่วันที่  26  กันยายน  
2560 
 ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เป็นต้น 
 
13.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้
บริหารแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยึดหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีขององค์กร 

ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเหมายเลข 1 
แบบขออนุมัติก าหนดต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้าง  ประจ าปี 2564-2566/กรณีพิเศษ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
ล าดับที ่ ส่วนราชการ ต าแหน่งและ จ านวน เหตุผลและ อัตราต าแหน่งพนักงาน อบต. จ านวนลูกจ้าง ต าแหน่งนี้อยู่ใน ความเห็น 

 / งาน เลขที่ต าแหน่ง  ความจ าเป็น ของ อบต. ของส่วนราชการนี้ ของงานนี ้ ของส่วนราชการนี้ ของงานนี ้ แผนอัตราก าลัง ก.อบต. 
     (ที่ม/ีว่าง) (ที่ม/ีที่ว่าง) (ที่ม/ีที่ว่าง) (ประจ า/ชั่วคราว) (ประจ า/ชั่วคราว) 3ปีหรือไม่ จังหวัด 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 (ก าหนดใหม่) 

ส านักปลัด 
งาน 
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ปก/ชก. 
73-3-01-

3601-001 

1 เนื่องจาก อปท เป็นหน่วยงาน
ที่ใกล้ชิดประชาชนที่มีหน้าที่
ในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ปัจจุบันมีโรคอุบัติ
ใ หม่ แ ละ โ รคที่ เ ป็ น ปัญหา
เ รื้ อ รั ง ม า ก ม า ย  น ว ก .
สาธารณสุข ยังมีความจ าเป็น
ในกา รป ฏิ บัติ ง าน ใ น ก า ร
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การ
ดู แ ล  สุ ข ภ า พ ป ร ะ ช า ช น 
รวมทั้ งการส่งเสริมสุขภาพ
แ ล ะ ก า ร ฟ้ื น ฟู สุ ข ภ า พ
ประชาชน 

61/3 6/0 0 16/0 -3/0 ไม่อยู่  

2 (ขอยุบเลิก) 
กองคลัง 

ผช.จพง.จัดเก็บ
รายได ้
(คุณวุฒ)ิ 

1 เ นื่ อ ง จ า ก มี ต า แ ห น่ ง ว่ า ง 
(ลาออกเพ่ือไปประกอบอาชีพ
อ่ืน) จึงขอยุบเลิกเพ่ือควบคุม 
ม.35 

61/3 5/2 1 4/1 1 อยู่ (2563)  

3 (ขอเพ่ิม) 
กองคลัง 

คนงานทัว่ไป  
(ทั่วไป) 

2 เพ่ือลด คชจ.มาตรา 35 จึงขอ
ยุบเลิกต าแหน่งพนักงานจ้าง
ภารกิจ ประเภทคุณวุฒิมาเป็น 
คนงานทั่วไป 2 อัตรา 

61/3 5/2 1 4/1 1 อยู่ (2563)  

  ว่าที่ร้อยโท         (ลงช่ือ)  
    (กฤดากร  อ่ึงสะกาว)       (นายสมัย  นครไพร) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

 
 
 



เอกสารหมายเลข 2 
แบบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล/และพนักงานจ้าง ประจ าปี 2564-2666 / กรณีพิเศษ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่งและเลขที ่
ต าแหน่ง 

ขออนุมัติ เป็นต าแหน่ง 
และเลขที่ต าแหน่ง 

ส่วนราชการ เหตุผล 
และความจ าเป็น 

ต าแหน่งนี้อยู่ในแผน 
อัตราก าลัง3ปีหรือไม่ 

ความเห็น 
ก.จังหวัด 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 ส านักปลดั 

งาน สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ปก/ชก. 
73-3-01-3601-
001 

ก าหนดใหม ่ นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ปก/ชก. 
73-3-01-3601-
001 

ส านักปลดั 
งาน สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เนื่องจาก อปท เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนที่มีหน้าที่
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่
และโรคที่เป็นปัญหาเร้ือรังมากมาย นักวิชาการสาธารณสุข 
ยังมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ การดูแล สุขภาพประชาชน รวมทั้งการส่งเสริม
สุขภาพและการฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 

ไม่อยู่  

2 กองคลัง 
งาน พัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
(คุณวุฒ)ิ 

ยุบเลิก ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
(คุณวุฒ)ิ 

กองคลัง 
งาน พัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
 

เนื่องจากมีต าแหน่งว่าง (พนักงานจ้างลาออกเพ่ือไปประกอบ
อาชีพอ่ืน) จึงขอยุบเลิกพนักงานจ้าง ประเภทคุณวุฒิ เพ่ือลด 
ค่าใช้จ่ายมาตรา 35  

อยู่ (2543)  

3 กองคลัง 
งาน พัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

คนงานทัว่ไป 
(ทั่วไป) 

ขอเพิ่ม คนงานทัว่ไป 
(ทั่วไป) 

กองคลัง 
งาน พัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
 

เพ่ือลด ค่าใช้จ่ายมาตรา 35 จึงขอยุบเลิกต าแหน่งพนักงาน
จ้างภารกิจ ประเภทคุณวุฒิมาเป็น คนงานทัว่ไป 2 อัตรา
เพ่ือช่วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษี และ
บันทึกข้อมูล 
 

ไม่อยู่  

 
 
  ว่าที่ร้อยโท         (ลงช่ือ)  
    (กฤดากร  อ่ึงสะกาว)       (นายสมัย  นครไพร) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 



 



เอกสารหมายเลข 3 
กรอบต าแหน่งของงานที่ขออนุมัติยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

  
1) ส่วนราชการ ส านักปลัด งาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีกรอบต าแหน่งดังน้ี 
 

ล าดับที ่ เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
(1) 

ว่าง / ไม่ว่าง ขออนุมัติ 
(2) 

จ านวน หมายเหตุ 

- - - - - - - 
  (3)     

1 - พนักงานขับรถขยะ ไม่ว่าง - - - 
2 - พนักงานประจ ารถขยะ ไม่ว่าง - - - 

 
2) ส่วนการคลัง กองคลัง งาน พัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีกรอบต าแหน่งดังน้ี 
 

ล าดับที ่ เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ว่าง / ไม่ว่าง ขออนุมัติ จ านวน หมายเหตุ 
1 73-3-04-4204-001 จพง.จัดเก็บรายได้ ไม่ว่าง - - - 
  (3)     

2 - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
(ภารกิจ) 

ว่าง ขออนุมัติยุบเลิก 1 - 

3 - คนงานทัว่ไป 
(ทั่วไป) 

ว่าง ขออนุมัติเพ่ิม 2 - 

 
 
 
      ว่าที่ร้อยโท    ผู้กรอกข้อมูล 
       (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 4 
บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือน  ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนต่องบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

รายจ่ายประจ าปี รายจ่าย รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง หมายเหตุ 
(1) 

ก่อนปัจจุบัน 
1 ปี (บาท) 

(2) 
ปัจจุบัน 
(บาท) 

(3) 
จ านวนเงิน 

ที่เพ่ิม 
(บาท) 

(4) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

(5) 
รายจ่ายหมวดเงินเดือน 
พนักงานส่วนต าบล/ 
พนักงานเทศบาล 

(บาท) 

(6) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

(7) 
รายจ่ายหมวด 
ค่าจ้างประจ า 

(บาท) 

(8) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

(9) 
รายจ่ายหมวด 

ค่าจ้าง 
พนักงานจ้าง 

(บาท) 

(10) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

(11) 
รายจ่ายประโยชน ์

ตอบแทนอ่ืน 
(บาท) 

(12) 
รวมรายจ่าย 

หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้าง และ 

ประโยชน์ตอบ 
แทนอ่ืน(บาท) 

(13) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

63,000,000 65,870,000 2,870,000 4.35 8,396,600 12.74 305,000 - 3,818,400 5.79 2,667,700 15,182,700 23.04  

65,870,000 67,000,000 1,130,000 1.68 8,655,300 12.91 305,500 - 3,854,500 5.75 2,923,700 15,754,020 23.91  

 
 

ว่าที่ร้อยโท    ผู้กรอกข้อมูล 
        (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 5 

บัญชีแสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติ 
ขออนุมัติก าหนดใหม่    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  ปก/ชก  เลขที่ต าแหน่ง  73-3-01-3601-001   

 
ล าดับที่ 

(1) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(2) 
เวลาที่ใช้ต่อราย (นาที) 

(3) 
ปริมาณงาน (ต่อปี) 

(4) 
เวลาทั้งหมด (นาที) 

(5) 
จ านวนต าแหน่งที่ต้องการ 

(6) 
1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 150 380 57,000  
2 งานรักษาความสะอาด 180 500 90,000  
3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 150 350 52,500  
4 งานส่งเสริมสุขภาพ 200 350 70,000 1 คน 
5 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 150 350 52,500  
6 งานเผยแพร่และฝึกอบรม 120 480 57,600  
7 ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 50 100 5,000  

 
 
 

ว่าที่ร้อยโท    ผู้กรอกข้อมูล 
        (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 5 

บัญชีแสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติ 
ขอยุบเลิกต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  พนักงานจ้างภารกิจ(คุณวุฒิ)  

 
 

ล าดับที่ 
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(2) 

เวลาที่ใช้ต่อราย (นาที) 
(3) 

ปริมาณงาน (ต่อปี) 
(4) 

เวลาทั้งหมด (นาที) 
(5) 

จ านวนต าแหน่งที่ต้องการ 
(6) 

1 การจัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
(ltax 300 และ ltax Gis) 

300 250 75,000 
เน่ืองจากมีต าแหน่งว่าง 
(พนักงานลาออกเพื่อไป
ประกอบอาชีพอ่ืน) จึงขอ
ยุบเลิกพนักงานจ้างภารกิจ 
ประเภทคุณวุฒิเพื่อลด 
ค่าใช้จ่ายมาตรา 35  
จ านวน  1  อัตรา 

2 จัดเก็บภาษีท้องถิ่น  ภาษีป้าย  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 300 350 105,000 
3 จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ  ค่าวางของขายในตลาดสด  ค่าวางของขาย

ตลาดนัด ค่าน้ า  ค่าไฟ  ตลาดสด และค่าเช่าสถานที่อ่ืน  ๆ 
180 250 45,000 

 
4 จัดส่งรายงานการจัดท าตัวขี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระบบ

ข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น (info) 
180 180 32,400 

 
5 งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 180 100 18,000 

 
 
 

ว่าที่ร้อยโท    ผู้กรอกข้อมูล 
        (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข 5 
บัญชีแสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติ 

ขอเพิ่มใหม่   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)    
 
 

ล าดับที่ 
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(2) 

เวลาที่ใช้ต่อราย (นาที) 
(3) 

ปริมาณงาน (ต่อปี) 
(4) 

เวลาทั้งหมด (นาที) 
(5) 

จ านวนต าแหน่งที่ต้องการ 
(6) 

1 การจัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
(ltax 300 และ ltax Gis) 

300 250 75,000 
เพื่อลด ค่าใช้จ่ายมาตรา 
35 จึงขอยุบเลิกต าแหน่ง
พนักงานจ้างภารกิจ 
ประเภทคุณวุฒิมาเป็น 
คนงานทั่วไป 2 อัตราเพื่อ
ช่วยงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ งานแผนที่ภาษี และ
บันทึกข้อมูล 

2 จัดเก็บภาษีท้องถิ่น  ภาษีป้าย  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 300 350 105,000 
3 จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ  ค่าวางของขายในตลาดสด  ค่าวางของขาย

ตลาดนัด ค่าน้ า  ค่าไฟ  ตลาดสด และค่าเช่าสถานที่อ่ืน  ๆ 
180 250 45,000 

 
4 จัดส่งรายงานการจัดท าตัวขี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระบบ

ข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น (info) 
180 180 32,400 

 
5 งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 180 100 18,000 

 
 
 

ว่าที่ร้อยโท    ผู้กรอกข้อมูล 
        (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



 
เอกสารหมายเลข 6 

บัญชีแสดงปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  
เพื่อขออนุมัติก าหนดใหม่  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  ปก/ชก  เลขที่ต าแหน่ง  73-3-01-3601-001   

 
ล าดับ 
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(2) 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 

(5) 
1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 300 350 380  
2 งานรักษาความสะอาด 400 450 500  
3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 300 310 350  
4 งานส่งเสริมสุขภาพ 300 320 350  
5 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 300 340 350  
6 งานเผยแพร่และฝึกอบรม 350 400 480  
7 ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 90 95 100  

 
 
 
 

ว่าที่ร้อยโท    ผู้กรอกข้อมูล 
        (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข 6 
 

บัญชีแสดงปริมาณย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง 
ขอยุบเลิกต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  พนักงานจ้างภารกิจ(คุณวุฒิ) 

 
ล าดับ 
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(2) 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 

(5) 
1 การจัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       

(ltax 300 และ ltax Gis) 
200 220 250 

 

2 จัดเก็บภาษีท้องถิ่น  ภาษีป้าย  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 300 320 350  
3 จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ  ค่าวางของขายในตลาดสด  ค่า

วางของขายตลาดนัดค่าน้ า  ค่าไฟ  ตลาดสด และค่าเช่า
สถานที่อ่ืน  ๆ 

200 230 250  

4 จัดส่งรายงานการจัดท าตัวขี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการในระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองท้องถิ่น (info) 

100 160 180  

5 งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 90 95 100  
 
 
 
 

ว่าที่ร้อยโท    ผู้กรอกข้อมูล 
        (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 6 

 
บัญชีแสดงปริมาณย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง 

ขอเพิ่มใหม่   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ทั่วไป) 
 

ล าดับ 
(1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(2) 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
ก่อน 3 ปี 

(3) 
ก่อน 2 ปี 

(4) 
ก่อน 1 ปี 

(5) 
1 การจัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       

(ltax 300 และ ltax Gis) 
200 220 250 

 

2 จัดเก็บภาษีท้องถิ่น  ภาษีป้าย  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 300 320 350  
3 จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ  ค่าวางของขายในตลาดสด  ค่า

วางของขายตลาดนัดค่าน้ า  ค่าไฟ  ตลาดสด และค่าเช่า
สถานที่อ่ืน  ๆ 

200 230 250  

4 จัดส่งรายงานการจัดท าตัวขี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการในระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองท้องถิ่น (info) 

100 160 180  

5 งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 90 95 100  
 
 
 
 

ว่าที่ร้อยโท    ผู้กรอกข้อมูล 
        (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานบุคลากร  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ    
ที่   อด  73201/        วันที่    17  สิงหาคม  2563 
เรื่อง    การอนุมัติปรบัปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565)       
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 เรื่องเดิม   

 ตามที่แผนอัตราก าลงั  3  ปี  (2561-2563)  ได้สิ้นสุดระยะเวลาในวันที่  30  กันยายน  2563  และ
ต้องจัดท าการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี (2564-2566)   ให้ด าเนินการแล้วเสรจ็และจัดสง่จงัหวัด  ภายใน
วันที่  20  สิงหาคม  2563  นั้น 

 ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารสว่นต าบลเสอเพลอ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 

ปี  ดังกล่าวซึ่งได้ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ ตามแนวทางก าหนด โดยมีต าแหน่งที่ขอก าหนดเพิ่มและยุบเลิก  ดังนี้ 
1. ต าแหน่งที่ขอก าหนดเพิ่ม 

      - นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก   เลขที่ต าแหน่ง  73-3-01-3601-001  จ านวน  1  อัตราในปี 2564 
2.  ต าแหน่งที่เปลี่ยนแปลง 

      -  เดิมผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  พนักงานจ้างภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ จ านวน  1  อัตรา 
 เป็นคนงานทั่วไป  ประเภททั่วไป  จ านวน  2  อัตรา ในปี  2564 

3.  สิ้นปีงบประมาณ  2562  ซึ่งปิดบัญชีแล้ว  มีค่าใช้จ่ายตาม  มาตรา  35                  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  2562  คิดเป็นร้อยละ  23.41 

 ข้อกฎหมาย 
 แผนอัตราก าลัง  3  ปี 

-   อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจด็ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  
หลักเกณฑท์ั่วไปเกี่ยวกบัโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบับที่  2)  ลง
วันที่ 16  เมษายน  2563  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดอุดรธานี  ในการประชุมครั้งที่  
6/2563  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2563  ก าหนดใหอ้งค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอเป็นองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลประเภทสามัญและในการจัดท าแผนอัตราก าลงัพนักงานส่วนต าบลขององค์การบรหิารส่วนต าบลให้
องค์การบรหิารส่วนต าบลแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอตัราก าลงัขององค์การบรหิารส่วนต าบล   
 1)  ประธานกรรมการบริหารองค์การบรหิารส่วนต าบล เป็นประธาน 
 2)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นคณะท างาน 
 3)  ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นคณะท างาน 
 4)  พนักงานส่วนต าบล     เลขานุการคณะท างาน 

ประกอบด้วย   
 1) นายสมัย  นครไพร    เป็นประธาน 
 2) ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อึ่งสกาว    เป็นคณะท างาน 
 3) นายเกรียงไกร จุลทองภิพฒัน ์   เป็นคณะท างาน 
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4)  นางนิตยา  ตาน้อย    เป็นคณะท างาน 
5)  นายศักดิ์ชัย  กิติราช    เป็นคณะท างาน 

 6)  นายลิขิต  โรจนชัยกลุ   เป็นคณะท างาน 
 7)  นายค าพันธ์  กะวิกุล    เป็นคณะท างาน 
 8)  นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ   เป็นคณะท างาน/เลขานุการ 
 9)  นางอาริน ี  กาวรรณธง   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้
 
 
        (ลงช่ือ) 

 (นางอารินี  กาวรรณธง) 
     นักทรัพยากรบุคคล  ช านาญการ 
 

ความเห็นหัวหน้าส านักฯ             ความเห็นปลัด 
..........................................................................  ........................................................................... 
.........................................................................  ............................................................................ 

(ลงช่ือ)       ว่าที่  ร.ท.      
          (นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ)         (กฤดากร  อึ่งสะกาว)     
                 หัวหน้าส านักปลัด                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ                       
 
ค าสั่งนายกฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
          (ลงช่ือ) 
                       (นายสมัย  นครไพร) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

ท่ี 391 / 2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

................................ 
 อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  2)  ลง
วันที่ 16  เมษายน  2563  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  ในการประชุมครั้งที่  
6/2563  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2563  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2566    
 ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจงึแต่งตั้งบคุคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท า 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 2564-2566   
 1.  นายสมัย    นครไพร ต าแหน่ง  นายก อบต.   เป็นประธาน 
 2.  ว่าที่ร้อยโท กฤดากร อึ่งสะกาว ต าแหน่ง  ปลัด อบต.  เป็นคณะท างาน 
 3.  นางนิตยา  ตาน้อย  ต าแหน่ง  ผอ.กองคลงั  เป็นคณะท างาน 
 4.  นายเกรียงไกร จุลทองภิพฒัน ์ ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง  เป็นคณะท างาน 
 5.  นายศักดิ์ชัย  กิติราช  ต าแหน่ง  ผอ.กองการศึกษา เป็นคณะท างาน 
 6.  นายลิขิต  โรจนชัยกลุ ต าแหน่ง  ผอ.กองการเกษตร เป็นคณะท างาน 
 7.  นายค าพันธ์  กะวิกุล  ต าแหน่ง  ผอ.กองสวัสดิการ เป็นคณะท างาน 
 8.  นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด เป็นคณะท างาน/เลขาฯ 
 9.  นางอาริน ี  กาวรรณธง ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ค านึงถึงภารกิจ
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่าย ด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 
        
            (นายสมัย  นครไพร) 
         นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี (2564-2566) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

วันที่  18   สิงหาคม   2563  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเลก็องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

....................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1  นายสมัย  นครไพร ประธาน   
2 ว่าที่ร้อยโท กฤดากร  อึ่งสะกาว คณะท างาน   
3 นางนิตยา  ตาน้อย  คณะท างาน   
4 นายเกรียงไกร จุลทองภิพฒัน ์ คณะท างาน   
5 นายศักดิ์ชัย กิติราช คณะท างาน   
6 นายลิขิต โรจนชัยกลุ คณะท างาน   
7 นายค าพันธ์ กะวิกุล คณะท างาน   
8 นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ คณะท างาน/เลขาฯ   
9 นางอารินี   กาวรรณธง ผู้ช่วยเลขานุการ   

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  นายสมัย  นครไพร  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ  ประธาน
คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังไดเ้ริม่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงันี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 
ปลัด อบต. -  ตามที่แผนอัตราก าลงั 3 ปี ประจ าปงีบประมาณ 2564-2566 ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินทกุแห่งครบก าหนดใช้บังคับในวันที่  30  กันยายน  2563 โดยจะต้องด าเนินการ 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปงีบประมาณ   2564-2566  ให้แล้วเสร็จก่อนแผน
อัตราก าลงั 3 ปี ฉบับเดิมจะครบก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี พ.ศ. 2564-2566  ตามค าสั่ง อบต.ฯ ที่ 391 / 
2563  ลงวันที่ 17  สิงหาคม  2563  ประกอบไปด้วย 

 1.  นายสมัย    นครไพร  ต าแหน่ง  นายก อบต.  เป็นประธาน 
 2.  ว่าที่ร้อยโท กฤดากร อึ่งสะกาว ต าแหน่ง  ปลัด อบต.  เป็นคณะท างาน 
 3.  นางนิตยา  ตาน้อย  ต าแหน่ง  ผอ.กองคลงั  เป็นคณะท างาน 
 4.  นายเกรียงไกร จุลทองภิพฒัน ์ ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง  เป็นคณะท างาน 
 5.  นายศักดิ์ชัย  กิติราช  ต าแหน่ง  ผอ.กองการศึกษา เป็นคณะท างาน 
 6.  นายลิขิต  โรจนชัยกลุ ต าแหน่ง  ผอ.กองการเกษตร เป็นคณะท างาน 
 7.  นายค าพันธ์  กะวิกุล  ต าแหน่ง  ผอ.กองสวัสดิการ เป็นคณะท างาน 
 8.  นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด เป็นคณะท างาน/เลขาฯ 
 9.  นางอาริน ี  กาวรรณธง ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยต่ทตเลขานุการ 
    

แนวทางการด าเนินการจดัท าแผน 
1.  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลงั 3 ป ี
2. บทวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกจิ 
3. บทวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน 
4. บทวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลงัคน 



5. การก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
6. การก าหนดเลขที่ต าแหน่งและเลขทีส่่วนราชการ 
7. ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
8. อัตราเงินประจ าต าแหนง่ 
9. ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
10. ความสมบรูณ์ของแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
11. การโครงสร้างส่วนราชการหรอืปรับปรงุต าแหน่งบรหิาร 
12. การก าหนดหรือการปรบัปรุงลูกจ้างประจ า หรอืพนักงานจ้าง 
13. การปรับปรงุแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
14. กรณีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลเกินร้อยละ 40  
15. การก าหนดทางการพฒันาทักษะด้านดิจิทัล 

 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
ประธานกรรมการ  -   ตามประกาศคณะกรมการพนักงานส่วนจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  11  
พฤศจิกายน  2545  ข้อ  13 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบล  ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติตามความยากง่ายของงานตลอดจนทั้งภารค่าใช้จ่ายองค์การบริหารสว่น
ต าบล  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  และให้เสนอแผนอัตราก าลังให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การจัดท าแผน
อัตราก าลังเป็นไปด้วยวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักเกณฑ์  การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ให้ผู้อ านวยการ  หัวหน้าส่วนเสนอแผนอัตราก าลัง  ในกองหรือส่วนที่
รับผิดชอบเพื่อจะได้บรรจุไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564-
2566   

ปลดั อบต.   จากที่นักทรัพยากรบุคคลแจง้ให้แต่กองส ารวจ วิเคราะห์ปรมิาณงานและการก าหนด 
ต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในอนาคต 3 ปีเพื่อให้การบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ป ี(2564-2566) ส าหรบัรายละเอียด
ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ กรอบอัตราก าลังปัจจุบันและ
ปริมาณความต้องการจ านวนบุคลากรเพิ่ม/ลดของแต่ละกองรายละเอียดดงันี้ 

นักบรหิารงาน อบต. ระดบักลาง (ปลัด อบต.)  1 อัตรา 
นักบรหิารงาน อบต. ระดบัต้น (รองปลัด อบต.)  1 อัตรา 

ส านักปลัด อปท. (01)    
นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัต้น (หน.ส านักปลัด)  1 อัตรา 
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก  1 อัตรา 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปก/ชก  1 อัตรา 
นิติกร ปก/ชก  1 อัตรา 
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ปง/ชง  1 อัตรา 
จพง.ธุรการ ปง/ชง  1 อัตรา 



ลูกจ้างประจ า    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา 
พนักงานจ้างภารกิจ    
ผช.นักทรัพยาการบุคคล (คุณวุฒิ)  1 อัตรา 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คุณวุฒิ)  1 อัตรา 
ผช.จพง.ธุรการ (คุณวุฒิ)    
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ทักษะ)  1 อัตรา 
พนักงานขับรถบรรทกุขยะ (ทักษะ)  1 อัตรา 
พนักงานขับรถบรรทกุน้ า (ทักษะ)  1 อัตรา 
พนักงานขับรถกู้ชีพ (ทักษะ)  1 อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป    
พนักงานดับเพลิง  2 อัตรา 
พนักงานประจ ารถขยะ  2 อัตรา 
คนงานทั่วไป  4 อัตรา 

กองคลัง (04)    
นักบรหิารงานคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลงั)  1 อัตรา 
นักบรหิารงานคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายการเงิน)  1 อัตรา 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง  1 อัตรา 
เจ้าพนักงานการเงินบัญชี  ปง/ชง (ว่าง)  1 อัตรา 
เจ้าพนักงานพสัดุ ปง/ชง (ว่าง)  1 อัตรา 
พนักงานจ้างภารกิจ    
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (ว่าง)  1 อัตรา 
ผช.จนท.พัสดุ (คุณวุฒิ)  1 อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป    
คนงานท่ัวไป  2 อัตรา 

กองช่าง (05)    
นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง)  1 อัตรา 
นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น (หน.ฝ่ายก่อสร้าง)(ว่าง)  1 อัตรา 
นายช่างโยธา ปง/ชง  1 อัตรา 
นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง  1 อัตรา 
พนักงานจ้างภารกิจ    
ผช.จนท.ธุรการ (คุณวุฒิ)  1 อัตรา 
ผช.นายช่างไฟฟ้า (คุณวุฒิ)  1 อัตรา 
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า (ทักษะ)  1 อัตรา 

กองการศึกษาฯ (08)    
นักบรหิารงานการศึกษา ระดับต้น(ผอ.กองการศึกษา)  1 อัตรา 
นักวิชาการศึกษา ปก/ชก  1 อัตรา 
ครู (คศ.1)  4 อัตรา 
ครู (คศ.2)    3 อัตรา 
พนักงานจ้างภารกิจ    
ผู้ช่วยครู (คุณวุฒิ)  5 อัตรา 
ผช.นักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิ)  1 อัตรา 



กองสวัสดิการสังคม (11)    
นักบรหิารงานสวัสดิการฯ ระดบัต้น(ผอ.กองสวัสดิฯ)  1 อัตรา 
เจ้าพนักงานพฒันาชุมชน ปง/ชง  1 อัตรา 
พนักงานจ้างภารกิจ    
ผช.นักพัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ)  1 อัตรา 

หน่วยตรวจสองภายใน (12)    
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชง  1 อัตรา 

กองส่งเสริมการเกษตร (14)    
นักบรหิารงานการเกษตร ระดับตัน (ผอ.กองฯ)  1 อัตรา 
พนักงานจ้างภารกิจ    
คนงานทั่วไป  1 อัตรา 

รวม  60 อัตรา 
 

ผลส ารวจยังมีต าแหน่งว่างในแผนอัตราก าลัง  3 ปี  ต าแหน่งบริหารว่าง  จ านวน  1  
อัตรา  ได้ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบลว่าง จ านวน  2  อัตรา ซึ่งได้ร้อง
ขอให้ สถ.จัดสอบให้แล้ว และพนักงานจ้างภารกิจว่าง  จ านวน  1  อัตรา  ท าเรื่อง
เปลี่ยนแปลงเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประเภททั่วไป  จ านวน  2  อัตรา  ในแผน
อัตราก าลัง 3  ปีในครั้งนี้ 

ประธานฯ   ตามที่ปลัด ได้รายงานอัตราก าลังคนทั้งหมด ผมก็เห็นว่าเหมาะสมในระดับหนึ่ง  
เพราะเราต้องการควบคุม ม. 35 ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไร 

กองการศึกษา  กองการศึกษามีจ านวนบุคลากรครูน้อยกว่าจ านวนนักเรียน  แต่ไม่ขอ
อัตราก าลงัเพิ่มขอชะลอไว้ก่อน 

กองคลงั   ส าหรับกองคลงัปริมาณงานมากว่าก าลงัคนที่มีอยูจ่รงิ และมตี าแหน่งว่างซึง่รอ
การบรรจุแต่งตั้งจากบัญชี สถ. ประกอบกับมีการจัดท าแผนที่ภาษี จึงต้องการก าลงัคน
เพื่อมาช่วยงาน จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 

กองช่าง  กองช่างก าลังคนเหมาะสมกับบรหิารงาน ไม่ต้องการบุคลากรเพิม่ 
กองสง่เสรมิการเกษตร  กองสง่เสรมิการเกษตร มีบุคลากรน้อยมาไม่เหมาะสมกบัปรมิาณงานที่ท าอยู่ 

อยากได้บุคลากรเพิม่เพือ่มาช่วยงาน 
ส านักปลัด  เนื่องจากส านักปลัดได้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข ประกอบกับช่วงนีม้ีโรค

ระบาดเข้ามาท าใหบุ้คลากรในการท างานไมเ่พียงพอ จึงขอเพิ่มต าแหน่งนกัวิชาการ
สาธารณสุข  ประเภทวิชาการ  มาดูแลงานด้านสาธารณสุขโดยตรงจ านวน  1  อัตรา 

นายกฯ  นายกฯขอเสนอแนวทางใหจ้้างเหมาบรกิารมาช่วยในช่วงที่ยงัไม่มีคนครอง
ต าแหน่ง  เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ที่ประชุมมีความเห็น
อย่างไรส าหรบัแนวทางทีผ่มเสนอ 

ปลัด อบต.  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ต้องการที่จะควบคุมภาระค่าใช้จ่ายไม่ให้สูง
เกินร้อยละ  35  ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงานจ้างและลูกจ้าง ซึ่งตามหลักบริหารงานบุคคลจะไม่
ใกล้เคียง 40 % ซึ่งปลัดก็เห็นด้วยกับความคิดเห็นของท่านนายกฯในการที่จะจ้างเหมาบริการมา
ช่วยในหน่วยงานที่จ าเป็นไปก่อน  และในแผนปีปัจจุบันนี้จึงได้เห็นความส าคัญของงาน
สาธารณสุขที่ยังขาดบุคลากรรับผิดชอบ ซึ่งทุกท่านคงทราบดีแล้วเกี่ยวกับการระบาดของโรค  
Covid 19 จึงมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การดูแล สุขภาพ
ประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการพื้นฟูสุขภาพประชาชน  ในการจัดท า แผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) ในครั้งนี้จึงขอเพิ่มต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเข้าไปพร้อม



กับการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งพนักงานจ้างภารกิจที่ ว่าให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ให้ ก.อบต.
จังหวัดพิจารณาแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566)  ดังนี้ 

   ส านักปลัด 
   ก าหนดใหม ่
    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก  จ านวน  1  อัตรา 
     
  กองคลัง 
   เปลี่ยนแปลงต าแหนง่ 
   จากต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ ) จ านวน  1  อัตรา 
   เป็นต าแหนง่  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)   จ านวน  2  อัตรา 
     
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 

  -  ไม่มี 

 
   ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
     (ลงช่ือ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางอารินี  กาวรรณธง) 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  
     (ลงช่ือ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ) 
               เลขานุการคณะท างาน 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสมัย  นครไพร) 
            ประธานคณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปข้อมูล 
การพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี 

ประกอบการประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธาน ี
ล าดับ 

ที ่
อบต./อ าเภอ 

ประเภท 
รายได้ไม่รวม 

อุดหนุน 

ข้อมูลจ านวนบุคลากรปัจจุบัน (ครอง/ว่าง) คชจฯ 
ประมาณ 
การตาม 

กรอบแผนฯ 
ปัจจุบัน 

(ก่อนปรบั) 

คชจฯ 
ประมาณ 
การตาม 

กรอบแผนฯ 
ปัจจุบัน 

(หลังปรับ) 

ส่วนราชการที่สังกัด 
(ส านัก/กอง)ต าแหน่ง 
ที่ขอก าหนด/ปรับปรุง 

เพ่ิม/ยุบเลิก/ปป 
(ชื่อต าแหน่งตามมาตร 

ฐานฯ) 

รายการ 
ขอเพ่ิม 

หรือยุบเลิก 
หรือ ปป 
(อัตรา) 

ข้อมูลประกอบพิจารณาประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งที่ขอปัจจุบันใน อปท.มีจ านวนเท่าใด (ครอง/ว่าง) 
2.ต าแหน่งที่ขอก าหนด/ปรับปรุงเดืมในส่วนราชการที่ขอมีจ านวนเท่าใด 
3.ในส่วนราชการที่ขอก าหนด/ปรบัปรุงต าแหน่งนั้น มีบคุลากร 
ทั้งที่มีผู้ครองต าแหน่งและต าแหน่งว่าง ต าแหน่งใดบ้าง 
4.เหตุผลความจ าเปน็ที่ขอต าแหน่ง 

ความเห็นของ 
อนุกรรมการ 

ก.อบต. 
จ.อุดรธานี 

พนักงาน 
ท้องถิ่น 

/คร ู

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ทป ทักษะ คุณวุฒ ิ

1 อบต.เสอเพลอ 
อ.กุมภวาปี 
ประเภทสามัญ 
รายได้ไม่รวม 
อุดหนุน 

27 1 11 5 13 23.04 23.91 ส านักปลัด 
นักวิชาการสาธารณสุข 
(ปก./ชก.) 
เลขที่ต าแหน่ง 
73-3-01-3601-001   

ขอเพ่ิม 
1 อัตรา 

1.เดิมภาพรวมในทุกส่วนราชการไม่มีต าแหน่ง นวก.สาธารณสุข 
2.ในส านักปลัด เดิมไม่มี ขอครั้งนี้ 1 อัตรา 
3.ในส านักปลัด มีบุคลากร ดังนี้ 
(1)หัวหน้าส านักปลัด (ครอง)  (2) นิติกร (ครอง) 
(3)นักวิเคราะห์ฯ (ครอง)       (4) นักทรัพยากรบุคคล (ครอง) 
(5)จพง.ป้องกันฯ (ครอง)       (6) จพง.ธุรการ (ครอง) 
(7) นักวิเคราะห์ฯ   (ลูกจ้างประจ า) (ครอง) 
พนักงานจ้าง 
(1) ผช.นักทรัพยากรบุคคล (ครอง) (2)ผช.จพง.ธุรการ (ครอง) 
(3)ผช.นักวิเคราะห์ฯ (ครอง)         (4) พนง.ขับรถยนต์ (ครอง) 
(5)พนักงานขับรถกู้ชีพ (ครอง)      (6)พนง.ขับรถขยะ (ครอง) 
(7)พนง.ขับรถน้ าฯ (ครอง)      (8) พนักงานดับเพลิง 2 (ครอง) 
(9)คนงานประจ ารถขยะ 2 (ครอง) (10) คนงานทั่วไป 4(ครอง) 

 

       กองคลัง 
ขอยุบเลิก 
ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยจพง.จัดเก็บรายได้ 
 

 1.เดิมต าแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (คุณวฒุิ) ว่าง 1 อัตรา  
ขอยุบเลิก 2.ในกองคลัง เดิมมี ขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเป็นคนงานทัว่ไป 
1 อัตรา    จ านวน 2 อัตรา 

  3..ในกองคลัง มีบุคลากร ดังนี้ 
  (1)ผู้อ านวยการกองคลัง (ครอง) (2)หัวหน้าฝ่ายการเงิน (ครอง) 

       กองคลัง 
ขอเพิ่ม 
ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป 

 (3)จพง.จัดเก็บรายได้ (ครอง)    (4)จพง.การเงินบัญชี (ว่าง) 
ขอเพิ่ม (5)จพง.พัสดุ (ว่าง) 
2 อัตรา พนักงานจ้าง 
 (1)ผช.จพง.พัสดุ (ครอง)     (2) คนงานทั่วไป 2 (ครอง) 
 (3)ผช.จพง.จัดเก็บ (ว่าง)เปลี่ยนแปลงเป็น คนงานทั่วไป 2 อัตรา 

  ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  
     
             ว่าที่ร้อยโท 
          (นางอารินี  กาวรรณธง)    (นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ)      (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ                    หัวหน้าส านักปลัด       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



 
 

แบบเสนอ  ก.อบต. จังหวัด  พิจารณา 
ตารางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 
 

ล าดับ อบต./อ าเภอ ข้อมูลทั่วไป ตามกรอบ (แผนเดิม) ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคล 
ปีปัจจุบัน 

 
(ร้อยละ) 

ค่าใช้จ่าย  
ด้านบุคคล 

หลังปรับปรุง
แผน 

(ร้อยละ) 

ต าแหน่งที่ขอเพ่ิม / ยุบเลิก 
เปลี่ยนแปลง ตัดโอน 

รายการที่ขอ 
ขอเพ่ิม / ยุบเลิก 

เปลี่ยนแปลง 
 

(อัตรา) 

ปี พ.ศ. ที่ขอ
เพ่ิม / ยุบเลิก ข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
คร ู ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนง. 
จ้าง 

1 อบต.เสอเพลอ 20 7 1 29 23.04 23.91 ส านักปลดั   
 อ.กุมภวาปี       นักวิชาการสาธารณสุช  ขอเพ่ิม 1 อัตรา 2564 
        73-3-01-3601-001     
           
        กองคลัง   
         ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (คุณวุฒ)ิ  ยุบเลิก 1 อัตรา 2564 
            
        คนงานทัว่ไป (ทั่วไป) ขอเพ่ิม 2 อัตรา 2564 
           
           

 
   ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
      
                         ว่าที่ร้อยโท 
             (นางอารินี  กาวรรณธง)    (นางสาวสุพรรษา  สายสมคุณ)      (กฤดากร  อ่ีงสะกาว) 
   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ                    หัวหน้าส านักปลัด       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 



ที่ อด ๗๓๒๐๑/510                             ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ 
              อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๓๗๐ 

              19  สิงหาคม  2563  

เรื่อง     การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

เรียน     นายอ าเภอกุมภวาปี 

อ้างถึง  หนังสือจงัหวัดอุดรธานี  ด่วนที่สุด  ที่  อด  0023.8/1007  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ร่างแผนอัตราก าลัง ๓  ปีฯ     จ านวน  1   ชุด 

  ตามที่จังหวัดแจ้งกรณีแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งจะครบก าหนดใช้บังคับในวันที่ 30 กันยายน  2563  โดยจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   ให้แล้วเสร็จก่อนแผนอัตราก าลงั 
3 ปี ฉบับเดิมครบก าหนด  โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่  1  ตุลาคม  2563  นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าแผน 
อัตราก าลัง  3  ปี  ดังกล่าวซึ่งได้ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ ตามแนวทางก าหนด โดยมีต าแหน่งที่ขอก าหนดเพิ่ม
และยุบเลิก  ดังนี้ 

1. ต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพ่ิม 
1.1  นักวิชาสาธารณสุข ปก./ชก. เลขที่ต าแหน่ง  73-3-01-3601-001    จ านวน  1  อัตราในปี 2564 

2.  ต าแหน่งเปลี่ยนแปลง 
2.1  จากต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (คุณวุฒิ )  จ านวน  1  อัตรา 
       เป็นต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)     จ านวน  2  อัตรา  ในปี  2564 
  และได้รายงาน ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว พร้อมกับเอกสารประกอบการ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

    ขอแสดงความนับถือ 
 

          

        (นายสมัย  นครไพร) 
      นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 
 
ส านักปลัด 
งานบุคลากร 
โทร/โทรสาร. 042-219-714 
  



ที่ อด ๗๓๒๐๑/ 511                            ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ 
              อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๓๗๐              

                                                                19  สิงหาคม   2563 

เรื่อง      การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

เรียน     ประธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี 

อ้างถึง  หนังสือจงัหวัดอุดรธานี  ด่วนที่สุด  ที่  อด  0023.8/1007  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ร่างแผนอัตราก าลัง ๓  ปีฯ     จ านวน  2   ชุด 
2. เอกสารแบบ 1-6      จ านวน  10 ชุด 

  ตามที่จังหวัดแจ้งกรณีแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563                  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งจะครบก าหนดใช้บังคับในวันที่ 30  กันยายน  2563  โดยจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ให้แล้วเสร็จก่อนแผนอัตรา          
ก าลัง 3 ปี ฉบับเดิมครบก าหนด  โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1  ตุลาคม  2563  นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าแผน 
อัตราก าลัง  3  ปี  ดังกล่าวซึ่งได้ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ ตามแนวทางก าหนด โดยมีต าแหน่งที่ ขอก าหนดเพิ่ม
และยุบเลิก  ดังนี้ 

1. ต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพ่ิม 
1.1  นักวิชาสาธารณสุข ปก./ชก. เลขที่ต าแหน่ง  73-3-01-3601-001 จ านวน  1  อัตราในปี 2564 

2.  ต าแหน่งเปลี่ยนแปลง 
2.1  จากต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (คุณวุฒิ )       จ านวน  1  อัตรา 
       เป็นต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)          จ านวน  2  อัตรา  ในปี  2564 
  และได้แจ้งผ่านอ าเภอกุมภวาปีเพื่อทราบในเบื้องต้นแล้ว จึงส่งรายละเอียดแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  ประกอบการพิจารณามายัง ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ความ
พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป  

            ขอแสดงความนับถือ 
 

          
              (นายสมัย  นครไพร) 

            นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 

ส านักปลัด 
งานบุคลากร 
โทร. ๐๔๒-219-714  


