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คํานํา 
 
  องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ได�จัดการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  โดยมีโครงสร�าง
การแบ�งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม�ซ้ํา มีการกํานดตําแหน�ง และการจัดอัตรากําลัง โครงสร�างให�
เหมาะสมกับอํานาจหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลอละองค�การ
บริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 และเพื่อให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ตรวจสอบการกําหนดตําแหน�งและการใช�ตําแหน�งพนักงานส�วนตําบลให�เหมาะสม ทั้งยังใช�เป:นแนวทาง
ในการดําเนินการวางแผนการใช�อัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ให�
เหมาะสมอีกด�วย 

องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม จึงได�มีการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป  ใช�ประกอบในการ 
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแต�งตั้งพนักงานส�วนตําบล เพื่อให�การบริหารงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบลเกิดประโยชน�ต�อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจตามอํานาจหน�าที่ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ�มค�า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานที่ไม�จําเป:น การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�เป:นอย�างดี   
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เนื่องจากแผนอัตรากําลัง 3 ป  องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม (รอบป งบประมาณ 

2555-2557) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30  กันยายน  2557 โดยจะต�องจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  
(รอบป งบประมาณ 2558-2560) ขึ้นใหม� เพื่อใช�เป:นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
บุคลากรได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป:นเครื่องมือในการตรวจสอบการกําหนดตําแหน�ง การใช�
ตําแหน�ง และการสรรหา ให�เป:นไปอย�างถูกต�อง และเป:นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน�ง กําหนดให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น (ก.
จังหวัด) กําหนดตําแหน�งข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น ว�าจะมีตําแหน�งใด ระดับใด อยู�ในส�วน
ราชการใด จํานวนเท�าใด ให�คํานึงถึงภาระหน�าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต�องปฏิบัติ ความยาก  
และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค�าใช�จ�ายขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (อบจ.,เทศบาล 
, อบต.) ที่จะต�องจ�ายในด�านบุคคล โดยให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดทําแผน
อัตรากําลังของข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น เพื่อใช�ในการกําหนดตําแหน�งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ� และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ�าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ�างสําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นดังกล�าว กําหนดเพื่อเป:นการปรับปรุงแนวทางการ
บริหารงานบุคคลของลูกจ�าง ให�เกิดความเหมาะสมและให�การปฏิบัติหน�าที่ราชการขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นเกิดความคล�องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน�สูงสุดในการบริหารงานบุคคล
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น โดยได�กําหนดให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่นนํา
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ�างมากําหนดเป:นประกาศหลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ�าง 
พร�อมทั้งให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ตามประกาศ
คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ�าง (ฉบับที่ 
3) ลงวันที่ 9  กรกฎาคม  2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางข�าราชการ หรือพนักงานส�วนท�องถิ่น (ก.กลาง) ได�มีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหน�งข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น โดยกําหนดแนวทางให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น เพื่อ
เป:นกรอบในการกําหนดตําแหน�งและการใช�ตําแหน�งข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น ลูกจ�างประจําและ
พนักงานจ�าง โดยให�เสนอให�คณะกรรมการข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให�
ความเห็นชอบ โดยได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต�งตั้ง 

1. หลักการและเหตุผล 
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คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห�อํานาจหน�าที่และภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
(อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห�ความต�องการกําลังคน วิเคราะห�การวางแผนการใช�กําลังคน 
จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑ�และเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหน�งข�าราชการหรือ
พนักงานส�วนท�องถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล�าว องค�กการบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม จึงได�จัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป  สําหรับป งบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ขึ้น 

 
 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม มีวัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ตาม
เหตุผลและความจําเป:นขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ดังนี้ 
 2.1 เพื่อให�องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม มีโครงสร�างการแบ�งงานและระบบงาน 
ระบบการจ�างที่เหมาะสม ไม�ซ้ําซ�อนอันจะเป:นการประหยัดงบประมาณรายจ�ายขององค�กการบริหาร
ส�วนตําบลอิปุ�ม 

2.2 เพื่อให�องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม มีการกําหนดตําแหน�งการจัดอัตรากําลัง 
โครงสร�างให�เหมาะสมกับอํานาจหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนตําบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นแต�ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 

2.3 เพื่อให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดเลย  (ก.อบต.จังหวัดเลย) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหน�งและการใช�ตําแหน�งข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น ลูกจ�างประจําว�า
ถูกต�องเหมาะสมหรือไม� 

2.4 เพื่อให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดเลย (ก.อบต.จังหวัดเลย) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดประเภทตําแหน�งและการสรรหาและเลือกสรรตําแหน�งพนักงานจ�างว�าถูกต�อง
เหมาะสมหรือไม� 

2.5 เพื่อเป:นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช�อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากร 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

2.6 เพื่อให�องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ 
แต�งตั้งพนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง  และการใช�อัตรากําลังของบุคลากรเพื่อให�การบริหารงาน ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม เกิดประโยชน�ต�อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจตามอํานาจหน�าที่  
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มีประสิทธิภาพมีความคุ�มค�าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงาน
ที่ไม�จําเป:นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�เป:นอย�างดี 

2.7 เพื่อให�องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ดําเนินการวางแผนการใช�อัตรากําลัง
บุคลากรให�เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได�อย�างต�อเนื่องมีประสิทธิภาพ  

2.8 เพื่อให�องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม มีการกําหนดตําแหน�งอัตรากําลังของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่มีความจําเป:นเร�งด�วน 
และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (อบจ., 
เทศบาล, อบต.) 

2.9 เพื่อให�องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม สามารถควบคุมภาระค�าใช�จ�ายด�านการ
บริหารงานบุคคลให�เป:นไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 
 

 
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซึ่งประกอบด�วยนายกองค�กการบริหารส�วน

ตําบลอิปุ�ม เป:นประธาน ปลัดองค�องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม หัวหน�าส�วนราชการทุกส�วนราชการ 
เป:นกรรมการ และมีพนักงานส�วนตําบล 1 คนเป:นเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต�างๆ  ดังต�อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห�ภารกิจ อํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบขององค�กการบริหารส�วนตําบล             
อิปุ�ม ตามกฎหมายจัดตั้งองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น แต�ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให�
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
ตําบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู�บริหารและองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น รวมถึง
สภาพปPญหาขององค�กการบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
  3.2 กําหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ 
ภารกิจตามอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบ ให�สามารถแก�ปPญหาของจังหวัดเลยได�อย�างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต�องการของประชาชน  
  3.3 กําหนดตําแหน�งในสายงานต�างๆ จํานวนตําแหน�ง และระดับตําแหน�ง ให�เหมาะสม
กับภาระหน�าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร�างความก�าวหน�าในสาย
อาชีพของกลุ�มงานต�างๆ 
 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป" 
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  3.4 กําหนดความต�องการพนักงานจ�างในองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น โดยให�หัวหน�า
ส�วนราชการเข�ามามีส�วนร�วม เพื่อกําหนดความจําเป:นและความต�องการในการใช�พนักงานจ�างให�ตรงกับ
ภารกิจและอํานาจหน�าที่ที่ต�องปฏิบัติอย�างแท�จริง และต�องคํานึงถึงโครงสร�างส�วนราชการ และจํานวน
ข�าราชการ ลูกจ�างประจําในองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นประกอบการกําหนดประเภทตําแหน�งพนักงาน
จ�าง 
  3.5 กําหนดประเภทตําแหน�งพนักงานจ�าง จํานวนตําแหน�งให�เหมาะสมกับภารกิจ 
อํานาจหน�าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให�เหมาะสมกับโครงสร�างส�วนราชการ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
  3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป  โดยภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคลต�องไม�
เกินร�อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ�าย 
  3.7 ให�ข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างทุกคน 
ได�รับการพัฒนาความรู�ความสามารถอย�างน�อยป ละ 1 ครั้ง 
 
 
 

 
เพื่อให�การวางแผนอัตรากําลัง 3 ป  ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม มีความ

ครบถ�วน องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม สามารถดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม วิเคราะห�สภาพปPญหาในเขตพื้นที่ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�มว�ามี
ปPญหาอะไร และความจําเป:นพื้นฐานและความต�องการของประชาชนในเขตพื้นที่สําคัญ ๆ กล�าวคือ 

องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม มีสภาพปPญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความ
ต�องการของประชาชนโดยแบ�งออกเป:นด�านต�างๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแก�ไขให�ตรงกับความ
ต�องการประชาชนอย�างแท�จริง ดังนี้  

1. ด!านโครงสร!างพื้นฐาน   
-  เส�นทางคมนาคม ปPญหาถนน สะพาน ทางเท�า 
-  น้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภค 
-  ปPญหาเกี่ยวกับไฟฟRา ไฟฟRาสาธารณะ มไีม�เพียงพอ 
-  ปPญหาระบบผังเมือง การจราจร 
- ปPญหาไม�มโีทรศัพท�สาธารณะ บางพื้นที่ไม�มีสัญญาณโทรศัพท� 

2. ด!านเศรษฐกิจ  
2.1 การประกอบอาชีพในหมู�บ�าน 
- ปPญหาการขาดความรู� โอกาส ในการประกอบอาชีพ 
- ปPญหาการขาดการร�วมกลุ�มอาชีพ 

4. สภาพป&ญหาของพ้ืนที่และความต-องการของประชาชน 
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2.2 ความรู�ทางด�านเทคโนโลยี ในการพัฒนาการเกษตร 
3. ด!านสังคม  

- ปPญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
- จํานวนประชากรแฝงในพื้นที่ 
- ปPญหาทางด�านการศึกษา  
- กลุ�มอาชีพต�าง ๆ เช�น อาจขาดความรู� ความชํานาญในการประกอบอาชีพ 
- คนชรา ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาสในสังคม 

4. ด!านการเมือง - การบริหาร   
- ปPญหาการให�บริการและอํานวยความสะดวกในการติดต�อราชการไม�เพียงพอ 
- ขาดการส�งเสริมและให�ความรู�จากทางราชการ 
- ความรู�ความเข�าใจของประชาชนเป:นอย�างไร 
- เครื่องมือ เครื่องใช�ในสํานักงานที่ตอบสนองวัตถุประสงค�ดังกล�าวเป:นอย�างไร 
- บุคลากรอาจขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5. ด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม  
- ขาดการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ความร�วมมือ 
- ขาดแหล�งทรัพยากรธรรมชาติต�อการพัฒนาการท�องเที่ยว 

  6. ด!านสาธารณสุข 
             - ปPญหาแหล�งข�อมูลข�าวสารสาธารณสุข และอนามัย 
   - ปPญหาการแพร�ระบาดของยาเสพติด 
   - ปPญหาการให�บริการสุขภาพของผู�สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ไม�ทั่วถึง 
   - ปPญหาการแพร�ระบาดและการปRองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ�า 
  7. ด!านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - การศึกษายังไม�ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขาดแคลนบุคลากรครู วัสดุสื่อการเรียน
การสอน 

 
 

 

 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม วิเคราะห�ภารกิจ อํานาจหน�าที่ออกเป:น 7 ด�าน 
พิจารณาจาก พ.ร.บ. อบจ., พร.บ. เทศบาล พ.ร.บ อบต. และ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2542  และให�วิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส 
ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจ  SWOT คือ 

 

5. ภารกิจ อํานาจหน-าที่ขององค�กรปกครองส1วนท-องถิ่น 
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5.1 ด!านโครงสร!างพื้นฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข!อง คือ 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส�งทางบกและทางน้ํา  
(2) การสร�างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมต�อระหว�างองค�กรปกครอง 

ส�วนท�องถิ่นอื่น  
(3) การขนส�งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(4) การสาธารณูปการ  
(5) การจัดให�มีและการบํารุงทางน้ําและทางบก  
(6) การจัดให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(7) การจัดให�มีน้ําสะอาดหรือการประปา  
(8) การจัดให�มีตลาด ท�าเทียบเรือและท�าข�าม  
(9) การจัดให�มีและการบํารุงการไฟฟRาหรือแสงสว�างโดยวิธีอื่น  

จุดแข็ง (Strength=S) 
- มีกองช�างที่รับผิดชอบด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
- มีระบบโครงสร�างพื้นฐานครบทุกด�าน 
- มีแผนที่ตําบลในการทําประโยชน�ทางด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
- ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

จุดอ�อน (Weakness=W) 
- บุคลากรบางส�วนยังไม�ชํานาญในการปฏิบัติหน�าที่ 
- การบริการระบบประปายังไม�ทั่วถึง 
- การบํารุงรักษาทางบกยังไม�ทั่วถึง 

โอกาส (Opportunty=O) 
- มีกฎหมายระเบียบข�อบังคับ แนวทางปฏิบัติรองรับอํานาจหน�าที่ในการดําเนินการ 

อย�างชัดเจน 
- มีหน�วยงานอื่น ๆ เช�น กรมทางหลวงชนบท องค�การบริหารส�วนจังหวัด ให�การ 

สนับสนุนงบประมาณ ในการบํารุงซ�อมแซมถนน ในสายหลักและสายรองที่อยู�ในเขตตําบลอิปุ�ม ที่เกิน
ศักยภาพองค�การบริหารส�วนตําบล 

 - มีการฝXกอบรมบุคลากรจากหน�วยงานอื่น 

อุปสรรค (Threat=T) 
- อํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบพื้นที่ที่มีการซับซ�อนหลายหน�วยงานหลาย 

หน�วยงานทําให�การพัฒนาล�าช�า 
- เงินอุดหนุนที่ได�รับจัดสรรมไีม�เพียงพอที่จะดําเนินการด�านโครงสร�างที่ใช� 

งบประมาณจํานวนมาก 
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5.2 ด!านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข!อง คือ 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดให�มโีรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปRองกันและการควบคุมโรคติดต�อ  
(3) การปRองกัน การบําบัดโรค และการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู�ด�อยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ  
(6) การจัดให�มโีรงฆ�าสัตว� 
(7) การจัดให�มีสุสานและฌาปนสถาน  
(8) การจัดให�มีการบํารุงสถานที่สําหรับนักกีฬา การพักผ�อนหย�อนใจ สวนสาธารณะ     

สวนสัตว� ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
(9) การบํารุงและส�งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

จุดแข็ง (Strength=S) 
- ผู�นําผู�บริหารสนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด�านสังคม 

และสาธารณสุขอย�างต�อเนื่อง 
- องค�การบริหารส�วนตําบลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ 
- องค�การบริหารส�วนตําบลสนับสนุนอุปกรณ�กีฬาให�หมู�บ�านในเขตตําบล เพื่อให� 

ประชาชนใช�ออกกําลังกาย 
- มีการสร�างสถานที่สําหรับนักกีฬา 

จุดอ�อน (Weakness=W) 
- บุคลากรในหน�วยงานไม�ให�ความสําคัญในการลงพื้นที่เพื่อสํารวจความเป:นอยู� 

ด�านคุณภาพชีวิตอย�างแท�จริง 

โอกาส (Opportunty=O) 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาของอําเภอ และจังหวัดเลยให�มีการพัฒนาคน สังคม 

 คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให�เข�มแข็ง 
- มีนโยบายของรัฐบาลให�เบี้ยยังชีพผู�ด�อยโอกาส ผู�สูงอายุ อย�างทั่งถึง 
 - ได�รับความร�วมมือในการจัดทําโครงการ การดูแลสุขภาพอนามัย จากหน�วยงาน 

ที่เกี่ยวข�องเป:นอย�างดี 
- ได�รับความช�วยเหลือจากสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอด�านซ�าย และสํานักงาน 

พัฒนาชุมชนและความม่ันคงของมนุษย� 

อุปสรรค (Threat=T) 
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข�องค�อนข�างมากทําให�การดําเนินงานไม�คล�องตัว  

เกิดความล�าช�าในการทํางาน 
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- กระแสวัฒนธรรมตะวันตก และวัตถุนิยม เข�ามาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของ 
ท�องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชน ทําให�สถาบันครอบครัวอ�อนแอ ผู�ด�อยโอกาสขาดการดูแลจาก
ครอบครัว 

 

5.3 ด!านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร!อย  
มีภารกิจท่ีเกี่ยวข!อง คือ 

(1) การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจัดให�ระบบรักษาความสงบเรียบร�อยในจังหวัด  

(4) การรักษาความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตําบล 
จุดแข็ง (Strength=S) 
- มีการจัดทําแผนปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- มีการแต�งตั้งอาสาสมัครปRองกันภัยฝ�ายพลเรือนขององค�การบริหารส�วนตําบล 

อิปุ�ม 

จุดอ�อน (Weakness=W) 
- ไม�มีการจัดการความเป:นระเบียบเรียบร�อยของตําบล 

โอกาส (Opportunty=O) 
- มีหน�วยงานให�ความร�วมมือในการจัดทําโครงการดูแลรักษาความสงบและความ 

ปลอดภัยในช�วงเทศกาลป ใหม� สงกรานต� เช�น โรงพยาบลส�งเสริมสุขภาพตําบลทับกี่ และโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านวังบอน 

- มีนโยบายด�านความม่ันคงของรัฐบาล  

อุปสรรค (Threat=T) 
- กระแสอิทธิพลความนิยมต�างประเทศหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ทําให�สังคม 

เปลี่ยนไป 
5.4 ด!านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว  

มีภารกิจท่ีเกี่ยวข!อง คือ 
(1) การจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด และประสานการจัดทํา 

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(3) การส�งเสริมการท�องเที่ยว  
(4) การพานิชย� การส�งเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไม�ว�าจะดําเนินการเอง 

หรือร�วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ  
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จุดแข็ง (Strength=S) 
- องค�การบริหารส�วนตําบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ�มอาชีพ และ 

จัดทําโครงการส�งเสริมอาชีพโดยการอบรมให�ความรู�เกษตรกรเพื่อเป:นอาชีพเสริม 
- มีการส�งเสริมกลุ�มเกษตรกร ให�ความรู�ด�านการประกอบอาชีพหลักของเกษตรกร 
- มีการสนับสนุนการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ�การประกอบอาชีพทางด�าน 

เกษตรเพื่อให�นักท�องเที่ยวรู�จัก 

จุดอ�อน (Weakness=W) 
- ไม�มีการส�งเสริม พัฒนาแล�งท�องเที่ยวที่สําคัญในเขตตําบล 
- ขาดการส�งเสริมการจัดการให�มีตลาด 

โอกาส (Opportunty=O) 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดเลย ได�กําหนดให�มีการฟ\]นฟูระบบนิเวศเพื่อรักษา 

ความสมดุลของธรรมชาติ และพัฒนาการท�องเที่ยว 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาอําเภอด�านซ�าย ได�กําหนดยุทธศาสตร�การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานสินค�าเกษตรกรและพัฒนาการท�องเที่ยว 
 - มีหน�วยงานภายนอกเข�ามาดูแลด�านการฝXกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝ มือ 

แรงงานด�านต�าง ๆ หน�วยงานพัฒนาชุมชนจากอําเภอด�านซ�าย 

อุปสรรค (Threat=T) 
- ประชาชนหรือเกษตรกรบางส�วนไม�ให�ความร�วมมือในการเข�าร�วมโครงการและ 

กิจกรรมที่หน�วยงานจัด 
- การรวมกลุ�มในการประกอบอาชีพของประชาชนอยู�ในเกณฑ�ตํ่า 

5.5 ด!านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม  
มีภารกิจท่ีเกี่ยวข!อง คือ 

(1) การคุ�มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป�าไม� ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
(3) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต�างๆ  

จุดแข็ง (Strength=S) 
- สภาพพื้นที่ในเขตตําบลไม�มีปPญหาเรื่องสิ่งแวดล�อมเป:นพิษ 

จุดอ�อน (Weakness=W) 
- ไม�มีนโยบายที่ชัดเจนและเป:นรูปธรรมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล�อม 
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โอกาส (Opportunty=O) 
- นโยบายของจังหวัดให�มีการจัดทําโครงการรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่องค�การ 

บริหารส�วนตําบล และโครงการจัดการความเป:นระเบียบเรียบร�องของชุมชน 

อุปสรรค (Threat=T) 
- ประชาชนในเขตพื้นที่ไม�ให�ความร�วมมือ เมื่อมีการจัดสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล 
 

5.6 ด!านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป;ญญาท!องถ่ิน  
มีภารกิจท่ีเกี่ยวข!อง คือ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปPญญาท�องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

ของท�องถิ่น  
(3) การส�งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถิ่น 
(4) การจัดให�มีพิพิธภัณฑ�และหอจดหมายเหตุ 
(5) การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการส�งเสริมวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strength=S) 
- มีการส�งเสริมและร�วมกิจกรรมประเพณีประจําอําเภอ และประจําจังหวัดทุกป  
- มีการสนับสนุนประเพณีของหมู�บ�านทุกหมู�บ�าน 
- มีการส�งเสริมให�พนักงานเข�าร�วมโครงการทางศาสนา 

จุดอ�อน (Weakness=W) 
- องค�กรยังไม�ได�ปฏิบัติเป:นรูปธรรม ในเรื่องของภูมิปPญญาท�องถิ่น 
- ยังไม�มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด�านมารับผิดชอบงานทางด�านกีฬาตาม 

ภารกิจหน�าที่การส�งเสริมการกีฬา 

โอกาส (Opportunty=O) 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษาเป:นยุทธศาสตร�การพัฒนาระดับชาติที่ 

รัฐบาลส�งเสริม 
- ประชาชนมีวิถีชีวิต ให�ความสําคัญด�านศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
 - ประชาชนมีความสนใจกีฬา และการออกกําลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพให�แข็งแรง 

อุปสรรค (Threat=T) 
- มีการจัดการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีหน�วยงาน 

สังกัดที่ดําเนินการ จัดการศึกษาอยู�แล�ว 
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5.7 ด!านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการ 
และองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข!อง คือ 

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองค�กรปกครองส�วนท�องงถิ่นอื่นในการพัฒนาท�องถิ่น  
สนับสนุน หรือช�วยเหลือส�วนราชการหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นอื่นในการพัฒนาท�องถิ่น  

(2) ประสานและให�ความร�วมมือในการปฏิบัติหน�าที่ของสภาตําบล และองค�กร 
ปกครองส�วนท�องถิ่นอื่น 

(3) การแบ�งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต�องแบ�งให�แก�สภาตําบลและองค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถิ่นอื่น 

(4) การให�บริการแก�เอกชน ส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค�กร 
ปกครองส�วนท�องถิ่นอื่น 

จุดแข็ง (Strength=S) 
- องค�การบริหารส�วนตําบลมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย�างสมํ่าเสมอ 
- องค�การบริหารส�วนตําบลมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ� 

เทคโนโลยีมาใช�ในการปฏิบัติงาน 
- องค�การบริหารส�วนตําบลส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนทุกภาค 

ส�วน 
- องค�การบริหารส�วนตําบลให�ความสําคัญในการออกพื้นที่อย�างสมํ่าเสมอ 

จุดอ�อน (Weakness=W) 
- บุคลากรบางส�วนไม�ให�ความร�วมมือและไม�มีความสนใจที่พัฒนาตนเองในด�าน 

การปฏิบัติงาน 
- บุคลากรขาดความรู�ความเข�าใจในการปฏิบีติงานทําให�งานล�าช�า ไม�ปฏิบัติตาม 

หน�าที่ และไม�อํานวยความสะดวกกับประชาชน 

โอกาส (Opportunty=O) 
- กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิ่น ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นใช�เทคโนโลยี 

ในการทํางาน เช�น อิเตอร�เน็ต ระบบฐานข�อมูล 
- กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น จัดอบรมการใช�คอมพิวเตอร�ให�กับบุคลากรของ 

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ในสายงานที่เกี่ยวข�อง ครอบคลุมทุกตําแหน�ง 
 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดเลย (ก.อบต.จังหวัดเลย) ได� 

กําหนดให�องค�การบริหารส�วนตําบลมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบล 

อุปสรรค (Threat=T) 
- ประชาชนให�ความสําคัญในการมีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค�การบริหาร 

ส�วนตําบล ในหลายงาน เช�น การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดซื้อจัดจ�าง 
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- ประชาชนยังไม�เข�าใจบทบาทของตรเองในการพัฒนาท�องถิ่น 
  ภารกิจทั้ง 7 ด�าน ตามที่กฎหมายกําหนด ให�อํานาจองค�การบริหารส�วนตําบลสามารถ
จะแก�ไขปPญหาขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ได�อย�างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงความต�องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด�วย การดําเนินการขององค�การบริหารส�วน 
ตําบล จะต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายขององค�การบริหารส�วนตําบล เป:นสําคัญ 

  หมายเหตุ  
มาตรา 67,68 พ.ร.บ.สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2543 
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย 

อํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 

 
                 
 
 
 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  นําภารกิจที่ได�วิเคราะห�ตามข�อ 5 นํามากําหนดภารกิจ
หลัก และภารกิจรอง ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม และเล็งเห็นว�ามีภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่
จะต�องดําเนินการ ดังนี้ 

 ภารกิจหลัก  
  1. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 

      2. การพัฒนาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
      3. การส�งเสริมการเกษตรและอาชีพให�แก�ประชาชน 
   4. การปรับปรุงโครงสร�างพื้นฐาน 

     ๕. การพัฒนาและปรับปรุงแหล�งท�องเที่ยว  
 

       ภารกิจรอง       
1. การฟ\]นฟูวัฒนธรรมและส�งเสริมประเพณีท�องถิ่น 
2. การสนับสนุนและส�งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน       
3. การส�งเสริมการเกษตร 
4.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
5.  

 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องค�กรปกครองส1วนท-องถิ่นจะดําเนินการ 
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  องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม สรุปปPญหาในการกําหนดโครงสร�างส�วนราชการและ
กรอบอัตรากําลังและแนวทางในการแก�ไขปPญหา กล�าวคือ 

 องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม กําหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการออกเป:น 3 ส�วน
ราชการ ได�แก�  

1) สํานักปลัด อบต.  
2) ส�วนการคลัง  
3) กองช�าง  

         ทั้งนี้ ได�กําหนดกรอบอัตรากําลังข�าราชการจํานวนทั้งสิ้น 14 อัตรา  พนักงานจ�างตาม
ภารกิจ(ผู�มีทักษะ) จํานวน 5 อัตรา พนักงานจ�างตามภารกิจ (ผู�มีคุณวุฒิ) จํานวน 15 อัตรา พนักงาน
จ�างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา รวมกําหนดตําแหน�งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 35 อัตรา แต�เนื่องจาก
ที่ผ�านมาองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจํานวนมากในสํานักปลัด
และจํานวนบุคลากรที่มีอยู�ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติภารกิจให�สําเร็จลุล�วงได�อย�างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเป:นต�องขอกําหนดตําแหน�งขึ้นใหม� โดยเป:นพนักงานจ�างตามภารกิจ (ผู�
มีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา คือ ตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้น และแก�ไขปPญหาการบริหารงานภายในสํานักปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  
  ในการนี้เพื่อเป:นการแก�ไขปPญหาคนล�นงาน จึงขอลดจํานวนพนักงานจ�างตามภารกิจ
สํานักปลัด จํานวน 2 อัตรา คือ ตําแหน�งผู�ช�วยเจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูล จํานวน 1 อัตรา ตําแหน�งผู�ช�วย
เจ�าหน�าที่ปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา เนื่องจากทั้ง 2 ตําแหน�ง มีผู�ปฏิบัติงานอยู�
แล�ว คือผู�ช�วยเจ�าหน�าที่วิเคราะห�นดยบายและแผน ให�ปฏิบัติหน�าที่ด�านงานปRองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ธุรการ ให�ปฏิบัติหน�าที่ด�านการบันทึกข�อมูลด�วย  
  ส�วนการคลัง ขอยุบเลิก ข�าราชการ จํานวน 1 อัตรา คือ ตําแหน�งนักวิชาการพัสดุ 
จํานวน 1 อัตรา เนื่องจากมีตําแหน�งเจ�าพนักงานพัสดุอยู�แล�ว และเป:นการลดภาระค�าใช�จ�ายด�านการ
บริหารงานบุคคล 
  กองช�าง ขอยุบเลิก พนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู�ช�วยช�างโยธา เนื่องจากมี
ตําแหน�งผู�ช�วยนายช�างโยธาแล�ว และเป:นการลดภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคล 
  ทําให�การกําหนดกรอบอัตรากําลังใหม� ดังนี้ คือ ข�าราชการ จํานวน 13 อัตรา 
พนักงานจ�างตามภารกิจ(ผู�มีทักษะ) จํานวน 5 อัตรา พนักงานจ�างตามภารกิจ(ผู�มีคุณวุฒิ) จํานวน 13 
อัตรา พนักงานจ�างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 

 
 
 

7. สรุปป&ญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร-างส1วนราชการและกรอบอตัรากาํลงั 
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จากสภาพปPญหาขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม มี
ภารกิจ อํานาจหน�าที่ที่จะต�องดําเนินการแก�ไขปPญหาดังกล�าวภายใต�อํานาจหน�าที่ที่กําหนดไว�ใน พ.ร.บ.
อบจ.,เทศบาลและ อบต.และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 โดยมี
การกําหนดโครงสร�างส�วนราชการ ดังนี้ 

  8.1 โครงสร!าง    

โครงสร!างตามแผนอัตรากําลังป;จจุบัน โครงสร!างตามแผนอัตรากําลังใหม� หมายเหตุ 
1. สํานักปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและ 

ทะเบียนข�อมูล 
- งานส�งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
           1.2 งานนโยบายและแผน 

    - งานนโยบายและแผน 
    - งานวิชาการ 
    - งานข�อมูลและ 

ประชาสัมพันธ� 
- งานงบประมาณ 

1.สํานักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและ 

ทะเบียนข�อมูล 
- งานส�งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
           1.2 งานนโยบายและแผน 

    - งานนโยบายและแผน 
    - งานวิชาการ 
    - งานข�อมูลและ 

ประชาสัมพันธ� 
- งานงบประมาณ 

 

2.ส�วนการคลัง 
       2.1 งานการเงินและบัญชี 
            - งานการเงิน 
            - งานรับเงินและเบิกจ�ายเงิน 
            - งานจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
            - งานเก็บรักษาเงิน 
            - งานการบัญชี 
            - งานทะเบียนคุมการเบิกจ�ายเงิน 
           - งานงบการเงินและงบทดลอง 
           - งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2. ส�วนการคลัง 
       2.1 งานการเงินและบัญชี 
            - งานการเงิน 
            - งานรับเงินและเบิกจ�ายเงิน 
            - งานจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
            - งานเก็บรักษาเงิน 
            - งานการบัญชี 
            - งานทะเบียนคุมการเบิกจ�ายเงิน 
           - งานงบการเงินและงบทดลอง 
           - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
            - งานจัดเก็บรายได� 

 

8. โครงสร-างการกําหนดส1วนราชการ 
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โครงสร!างตามแผนอัตรากําลังป;จจุบัน โครงสร!างตามแผนอัตรากําลังใหม� หมาย
เหตุ 

2.2 งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ 
- งานพัสดุ 

 

2.2 งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ 
- งานพัสดุ 

 

 

3.กองช�าง 
      3.1 งานก�อสร�าง 
            - งานก�อสร�างและบูรณะถนน 
            - งานก�อสร�างสะพาน และเขื่อนทดน้ํา 
            - งานข�อมูลก�อสร�าง 
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
            - งานประเมินราคา 
            - งานควบคุมก�อสร�างอาคาร 
            - งานออกแบบและบริการข�อมูล 

3.กองช�าง 
    3.1 งานก�อสร�าง 
       - งานก�อสร�างและบูรณะถนน 
       - งานก�อสร�างสะพาน และเขื่อนทดน้ํา 
        - งานข�อมูลก�อสร�าง 
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
            - งานประเมินราคา 
            - งานควบคุมก�อสร�างอาคาร 
            - งานออกแบบและบริการข�อมูล 
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องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ได�วิเคราะห�ภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคล และนําผล

วิเคราะห�การกําหนดอัตรากําลัง มาคํานวณภาระค�าใช�จ�ายด�านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช�
จ�ายด�านการบริหารงานบุคคลไม�ให�เกินกว�าร�อยละ 40 ของงบประมาณรายจ�ายประจําป  ดังนี้ 

1. เงินเดือน หมายถึง  เงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง เงินค�าตอบแทนที่จ�ายนอกเหนือจาก
เงินเดือน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ�ายควบกับเงินเดือนที่จ�ายจริงตามระดับตําแหน�งและขั้นเงินเดือนของ
อัตรากําลังที่มีอยู�ปPจจุบัน ประกอบด�วย 

1) เงินเดือน (ข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถิ่น)  
2) เงินประจําตําแหน�งของผู�บริหาร (ข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถิ่น) 
3) เงินค�าตอบแทนที่จ�ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ�ายควบกับเงินเดือน เช�น 
 - เงินเพิ่มค�าวิชา (พ.ค.ว.) 
 - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู�รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินเพิ่มพิเศษค�าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
 - เงินประจําตําแหน�งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
 - เงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 
 - เงินพื้นที่พิเศษ 
2. คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตรากําลังเดิมที่เพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นตํ่า คนละ 1 ขั้น ในแต�ละ

ป กรณีที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต�องจ�ายให�กับอัตรากําลังที่จะกําหนดขึ้นใหม� (เงินเดือนขั้นตํ่า
ของระดับตําแหน�งที่ขอกําหนด+เงินเดือนขั้นสูงของระดับตําแหน�งที่ขอกําหนดหาร 2 คูณ 12) 

3. คิดจาก 1+2 ในแต�ละป  
4. รวมทั้งหมด 
5. คือ ประโยชน�ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว� 20% คิดจาก 3 ในแต�ละป )  
6. คิดจาก 4+5 
7. คิดจาก 6 หารด�วย งบประมาณรายจ�ายประจําป  คูณด�วย 100 
 
 
 
 
 
  

9. ภาระค1าใช-จ1ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน�ตอบแทนอ่ืน 
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องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม กําหนดแนวทางการพัฒนาข�าราชการ พนักงาน 
ส�วนตําบลลูกจ�าง และพนักงานจ�าง เพื่อเพิ่มพูนความรู� ทักษะทัศนะคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อัน
จะทําให�การปฏิบัติหน�าที่ของข�าราชการหรือพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างและพนักงานจ�าง เป:นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยกําหนดให�ข�าราชการหรือพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�าง พนักงานจ�าง ทุก
คน ทุกตําแหน�ง ได�มีโอกาสการพัฒนา โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล 
ลูกจ�าง และพนักงานจ�าง ไว�ในแผนพัฒนาพนักงานส�วนตําบล 3 ป  (รอบป งบประมาณ 2558-2560)  
ดังต�อไปนี้  

๑ การปฐมนิเทศ จะดําเนินการก�อนที่จะมีการมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าที่ ก�อนการบรรจุ 
เข�ารับราชการ เฉพาะพนักงานส�วนตําบลหรือพนักงานจ�างที่รับการการบรรจุแต�งตั้งใหม� 
  2 การฝXกอบรม อาจดําเนินการโดยองค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม  หรือโดย 
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดเลย  สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่น  กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น หรือส�วนราชการอื่นตามความเหมาะสม 
  3 การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา  อาจดําเนินการโดยองค�การบริหารส�วน
ตําบล  ก.อบต.จ.เลย  สถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถิ่น  หรือหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�อง 
  4 การสอนงานการให�คําปรึกษา  หรือวิธีการอื่นด�วยวิธีที่เหมาะสม  ทําโดยหัวหน�างาน
หรือหัวหน�าส�วนราชการที่ได�รับมอบหมายทําการสอนงานให�กับผู�ใต�บังคับบัญชา 

 
 

 
 

 
   องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม ขอประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข�าราชการหรือ
พนักงานส�วนท�องถิ่น ลูกจ�าง พนักงานจ�าง เพื่อให�ข�าราชการหรือพนักงานส�วนท�องถิ่นยึดถือเป:นแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
อิปุ�ม   ต�องปฏิบัติหน�าที่โดยยึดม่ันในความถูกต�อง เที่ยงธรรม รักษาผลประโยชน�ของประเทศชาติ 
หน�วยงาน และส�วนรวมมากกว�าผลประโยชน�ส�วนตน 

2. ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

 ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย� 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ"น 

 

12. แนวทางการพัฒนาข!าราชการหรือพนักงานส�วน
ท!องถิ่น
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สุจริต เสียสละ พากเพียรและตระหนักในหน�าที่ความรับผิดชอบ ไม�มุ�งหวังและแสวงหาผลประโยชน�อันมิ
ควรได�จากการปฏิบัติงาน 

3. ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความโปร�งใส พร�อมรับการตรวจสอบ 

4. ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความเสมอภาค เป:นธรรม และปราศจากอคติ 

5. ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
ปฏิบัติหน�าที่เสร็จสมบูรณ�ภายในเวลาที่กําหนด ได�ผลลัพธ�ตามเปRาหมาย คุ�มค�าด�วยวิธีการที่ถูกต�อง 
ชอบธรรม เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประเทศชาติ ประชาชนและหน�วยงาน โดยใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด 
เหมาะสม 

6. ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
ปฏิบัติหน�าที่ให�ผู�รับบริการได�รับความสะดวก รวดเร็ว ด�วยความมีอัธยาศัยไมตรี 

7. ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ�มกันที่ดี ภายใต�เงื่อนไขความรู�ละคุณธรรม 

8. ข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
ต�องรักศักดิ์ศรีของตนและเกียรติภูมิขององค�กร ประพฤติปฏิบัติตนให�เหมาะสมกับการเป:นข�าราชการ                    
ที่ดี เสริมสร�างภาพลักษณ�ของ อบต.อิปุ�ม ให�เป:นที่เช่ือถือศรัทธาและไว�วางใจของประชาชน 
 
 
 
 


