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ค าน า 
 

 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลรุง  อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือ             
ในการใช้อัตราก าลังคน  การพัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง    
ได้ส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้สามารถคาดคะเนการใช้
อัตราก าลังข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานจ้างต าแหน่งใด  จ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและ
ภารกิจของหน่วยงาน  อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร  และสามารถใช้
เครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตราก าลังคนให้สามารถ
ด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรุงให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดและเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    

                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลรุง 
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1. หลกัการและเหตผุล 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวน
เท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของง
งาน  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง   โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  
จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรุง  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่ วนต าบลรุง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง  
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคนวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

 1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลรุงจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  
3  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  -  25๖6  ขึ้น 

2.  วตัถปุระสงค์ 

2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานเหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้าง 
ส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
           2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด สามารถตรวจสอบ การก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ครู อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างถูกต้องเหมาะสม 

2.4 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลรุง 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลรุงสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง 
พนักงานส่วนต าบล ครู อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง      
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมาย 
ก าหนด 
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3. กรอบแนวคดิในการจดัท าแผนอตัราก าลงั  3  ป ี
 

         โดยทั่วไปการก าหนดจ านวนต าแหน่งต่าง  ๆ  ภายในองค์กรควรค านึงถึงการก าหนดให้มีจ านวน
ที่เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน   ในการวิเคราะห์จ านวนต าแหน่ง
จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และประเภทของงาน  ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการแต่ก่อนที่จะพิจารณา
วิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในส่วนราชการใด   จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 3.1  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง  
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้ นตอน         
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง  เพ่ือให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรุง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่
นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่  อย่างไร  หากลักษณะงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยน
ไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจท าให้การจัดสรรอัตรา
ก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคน
ให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  

 3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดศรีสะเกษ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน  :  Supply  pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงานรวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 

        3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ             
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

                 3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่ง     
ที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
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3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้  
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน   
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลา  
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)  
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่า
มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน    
มีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

 3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทาง             
ในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจ
ของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ   อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่าง
น้อยใน  3  ประเด็นดังนี้    

       3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ   
การแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่ายงานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการ
นั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

       3 .6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลาย ๆ  ส่วนราชการในปัจจุบัน          
มีข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้ น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
                           3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน    
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน  อบต. ก.  และงานการเจ้าหน้าที่ใน  อบต. ข.  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได ้
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                3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          
ทุกคน  โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจ านวน   
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม  (Right  Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้ง  ๆ  ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมากรวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างาน    
ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงานและส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  (Effective  Man  Power  
Planning  Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะ
อธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืน ๆ  เช่น 

-การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง      
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

-การจัดท ากระบวนการจริง  (Work  process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุ งกระบวนการ  (Process  Re-engineer)          
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและประสิทธิภาพมากขึ้น 

-การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

       
4.  สภาพปญัหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 

ต าบลรุง  เป็นต าบลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2524  อยู่ในเขต 
พ้ืนที่การปกครองของอ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ  10 หมู่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนต าบลรุง ห่างจากอ าเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 16 กิโลเมตร มีประชากรในพ้ืนที่ต าบลรุง        
7,950  คน  ชาย  จ านวน  4,023 คน  หญิง  จ านวน   3,927  คน  ครัวเรือนทั้งสิ้น 2,003 ครัวเรือน      
มีเนื้อที่ประมาณ  98.50  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเกือบทั้งหมดของพ้ืนที่ต าบลรุงเป็นพ้ืนที่ราบ  
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ท าไร่  ท าสวน  ท านา  เป็นอาชีพหลัก 
 
               องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  ได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านโดยจัดท าเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง ดังนี้ 
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           4.1 การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค 
               4.2 ระบบประปาหมู่บ้าน  และประปาส่วนภูมิภาค 

     ความต้องการด้านน้ ากิน – น้ าใช้  เพื่อการเกษตร 
               4.1  ให้มีการขุดคลองส่งน้ า  และก าจัดวัชพืช 
               4.2  ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
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            5. ปัญหาขาดความรู้เพื่อหารปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
           5.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
               5.2 ขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

     ความต้องการด้านความรู้  เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
               5.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   
               5.2  ให้ความรู้ด้านการศึกษา  การศึกษานอกระบบ 
               5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
               5.4  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น       

 
             6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
             6.1 ปัญหาน้ าเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงสีข้าว 
                 6.2 น้ าในครองชลประทาน / คลองธรรมชาติมีน้ าเค็มเข้าถึงในบางฤดูกาล  ไม่สามารถ 

  น าน้ ามาใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและอุปโภค – บริโภคได้    
                 ความต้องการ 
                 6.1  รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 
                 6.2  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          
                 6.3  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน 

 
             7. ปัญหาการบริการ  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
           7.1  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
                  7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 

       ความต้องการด้านการบริหาร  และจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล 
            7.1 จัดการประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มอาสาอื่นๆ 

                 7.2 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน        
 

5. ภารกจิ อ านาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
  วสิยัทัศน์การพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 
 “ ต าบลน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วม เป็นเป้าหมายรวมสู่คุณภาพที่ดี ” 
  พันธกจิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 
  1. การจัดให้มีและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณสุข 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิน่ 
  3. ส่งเสริมกจิการด้านการเกษตรและปศุสตัวต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. รกัษา ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
  5. การส่งเสริมกีฬา  และดา้นสาธารณสขุ 
  6. พัฒนาเศรษฐกิจ รายได ้และกลุม่อาชีพ 
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  7. ส่งเสริมพัฒนาสตร ีเดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
  8. การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั 
  9. การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และยดึหลกัการมีส่วนรว่ม 

      องคก์ารบริหารสว่นต าบลรุงไดว้ิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ออกเป็น  7  ดา้น 
พิจารณาจากพระราชบัญญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  และพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ.2542  และวิเคราะห์จดุแขง็  จดุอ่อน  โอกาส  
และภัยคุกคามในการด าเนนิการตามภารกิจ  SWOT  ดังนี ้

1. จดุแขง็ขององคก์ร  (Strength ) 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นนิติบุคคลสามารถท านิติกรรมก่อหนี้ผูกพันด้วยตนเอง   

มีอิสระตามกรอบกฎหมาย 
(2) มีงบประมาณ  มีบุคลากร  มีทรัพยากร  และการบริหารจัดการเป็นของตนเอง 

อยู่ในพื้นที่ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ 
(2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

2. จดุออ่นขององคก์ร  (Weakness ) 
   (1) ภารกิจมีจ านวนมากมายแต่บุคลกรที่จะด าเนินการมีน้อย 

(2) มีงบประมาณที่จัดเก็บได้เองน้อยต้องพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(3) ขาดผู้ช านาญเฉพาะด้านที่จะมาช่วยบริหารจัดการตามแผนอัตราก าลัง   

  (4) สมาชิกสภา  อบต.  ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
(5) พนักงานส่วนต าบลยังขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

3. โอกาสขององค์กร  (Oportornity ) 
(1) ความชัดเจนของกฎหมายและจริงจังในการถือปฏิบัติตามแผนและข้ันตอน            

การกระจายอ านาจ 
   (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณคน 

(3) การจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือพัฒนา  ปรับใช้ก าลังคนให้มีความเหมาะสม 
(4) การจัดท าแผนพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
4. ภยัคุกคาม  ( Threat ) 

(1) ความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนินการทางงบประมาณ 
(2) สมาชิกสภาองค์การส่วนท้องถิ่น  ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ

ตนเอง 
(3) เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชน   

   
5.1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  มภีารกิจทีเ่กีย่วดงันี้ 

(1) จัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก  ( มาตรา 67 (1) ) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  ( มาตรา 68 (1) )      
(3) ให้มีและการบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน ( มาตรา 68 (2) ) 
(4) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  ( มาตรา 68 (2) ) 
(5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  ( มาตรา 16 (4) )                             
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5.2 ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีติ  มภีารกจิทีเ่กี่ยวข้องดังนี ้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ( มาตรา 67 (6) ) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  67 (3) ) 
(3) ให้มีการบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและส่วนสาธารณะ                    

( มาตรา  68 (4) ) 
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส               

( 16 ( 10 ) ) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  ( 16 (2) ) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ( มาตรา 16 (5) ) 
(7) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ( มาตรา16 (19) ) 

5.3 ด้านการจดัระเบยีบชมุชน  สงัคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มภีารกจิที่เกีย่วขอ้งดังนี้ 
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ( มาตรา 67 (4) ) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ( มาตรา 68 (8) ) 
(3) การผังเมือง   ( มาตรา 68 (13) ) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ  ( มาตรา 16 (3) )  
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ( มาตรา 16 (17) ) 
(6) การควบคุมอาหาร  ( มาตรา 16 (17) ) 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทนุพาณชิยกรรมและการท่องเทีย่วมภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดังนี้ 
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว ( มาตรา 68 (6) ) 
(2) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์ ( มาตรา 68 (5) ) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68 (7) ) 
(4) ให้มีตลาด ( มาตรา 68 (10) ) 
(5) การท่องเที่ยว ( มาตรา 68 (12)  
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  ( มาตรา 68 (11) )    
(7) การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ  ( มาตรา 16 (6) ) 
(8)  การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน ( มาตรา 16 (7) ) 

5.5 ด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมภีารกจิที่เกีย่วขอ้งดังนี้ 
(1) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ( มาตรา 67 (7) ) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย  

                      และสิ่งปฏกิูล ( มาตรา 67 (2) ) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ( มาตรา 17 (12) ) 

5.6 ด้านการศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ีและภมูปิญัญาท้องถิน่ มภีารกจิทีเ่กีย่วข้อง  ดงันี้ 
(1) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น            

( มาตรา 67 (8) ) 
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(2) ส่งเสริมการศึกษา ( มาตรา 67 (5) ) 
1) การจัดการศึกษา ( มาตรา 16 (9) ) 
2) การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18) ) 

 
5.7 ด้านการบรหิารจัดการและสนบัสนุนการปฏบิตัภิารกจิของสว่นราชการและองคก์รการปกครองสว่น

ท้องถิน่มภีารกจิทีเ่กีย่วข้องดงันี้ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ( มาตรา 45 (3) ) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยการจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 

ความจ าเป็นและสมควร ( มาตรา 67 (9) ) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทางราษฎร  ในการมีมาตรากรป้องกัน ( มาตรา 16 (16) ) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

    ( มาตรา 17 ( 3 ) ) 
(5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    ( มาตรา 17 ( 16 ) )      

              ภารกิจทั้ง  7  ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลจะแก้ปัญหาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลรุงได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่  ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบาย
ของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
     6. ภารกจิหลัก และภารกิจรอง ที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะด าเนนิการ 
       ภารกจิหลกั 

     1.   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริการ 
5. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ภารกจิรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

          4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
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7.  สรปุปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการและกรอบอัตราก าลงั  3  ป ี 
          องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดเป็นประเภท
สามัญ  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วนราชการ  ได้แก่  ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล   กองคลัง   กองช่าง   กองการศึกษา ฯ  และหน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น  53  อัตรา  แต่
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล   มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และมีความต้องการใช้
บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ในการปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดโครงสร้าง
และก าหนดกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่และปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาของตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
 
8. โครงสร้างการก าหนดสว่นราชการ 

 

 8.1  โครงสร้าง  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลรุง ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าว
และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็น
ภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่ายในระยะต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลรุง จึงมีการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ ดังนี้ 
 

โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจุบนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
1. ส านักงานปลดั  อบต. 
1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารทั่วไป 
       - งานธุรการ 
       - งานการเจ้าหน้าที่       
1.2  งานนโยบายและแผน 

- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์ 
- งานข้อบัญญัติ 
- งานเลือกตั้ง 

 

1.  ส านักงานปลัด  อบต. 
     1.  งานบริหารงานทั่วไป 
     2.  งานนโยบายและแผน 
     3.  งานการเจ้าหน้าที่ 
     4.  งานพัฒนาชุมชน 
     5.  งานนิติการ 
     6.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     7.  งานบริหารงานสาธารณสุข 
     8.  งานส่งเสริมการเกษตร   
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โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจุบนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
 

1.4   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวย 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
   สิ่งแวดล้อม 

2. กองคลงั 
2.1  งานการเงินและบัญชี 
       -     งานการเงิน 

- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.2  ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่

ภาษ ี
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและ 

ค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

       -     งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  กองคลงั 
    1. งานการเงินและบัญชี 
    2. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
    3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
        ทรัพย์สิน 
    5. งานบริหารงานทั่วไป 
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โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจุบนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ

3.  กองชา่ง 
3.1  ฝ่ายก่อสร้าง 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2  ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริหารข้อมูล 

3.3  ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3.4  ฝ่ายผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

4. กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 

- งานวิชาการ 
- งานบุคลากร 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานบริหารทั่วไป 

4.2  ฝ่ายงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาฯ 
- งานความสัมพันธ์กับชุมชน 
- งานคุณธรรม-จริยธรรม 
- งานวินัยนักเรียน 

4.3  ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียน 
- งานประชาธิปไตยโรงเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานอาหารกลางวันโรงเรียน 
- งานกิจกรรมอ่ืนๆ 

3.  กองชา่ง 
     1. งานวิศวกรรมโยธา 
     2. งานสาธารณูปโภค 
     3. งานส ารวจและออกแบบ 
     4. งานผังเมือง 
     5. งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
    1. งานบริหารการศึกษา 
    2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
        วัฒนธรรม 
    3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    4. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    5. งานการเงินและบัญชี 
    6. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    7. งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยตรวจสอบภายใน 
    - งานตรวจสอบภายใน 
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8.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ

ส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เพื่อให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
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         10. แผนภมูโิครงสรา้งการแบง่สว่นราชการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลรุง 

         โครงการสว่นราชการ  อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

 

ส านักงานปลดั อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

กองคลงั 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

กองชา่ง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

กองการศึกษา ศาสนาฯ 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

 

1. งานบริหารทั่วไป     
2. งานนโยบายและแผน   
3. งานกฎหมายและคด ี              
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานกิจการสภา อบต.   ฯลฯ 

1  งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้  ฯลฯ 
    

 1.  งานก่อสร้าง 
 2. งานออกแบบควบคุมอาคาร 
 3. งานสาธารณูปโภค 
 4. งานผังเมือง   ฯลฯ 
 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
3. งานกิจการโรงเรียน 
4. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ฯลฯ 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
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                            โครงสรา้งส านักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
              
                

 

-  หัวหนา้ส านักปลัด ระดับต้น (๑)                        -  ผู้ช่วยนกัวิชาการเกษตร  (ภารกิจ) (๑)    
-  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (๑)              -  ผู้ช่วยนกัพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (๑)                
-  นิติกรช านาญการ (๑)              -  ผู้ช่วยเจา้พนกังานธุรการ  (ภารกิจ) (๑)                          
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (๑)            -  นักการภารโรง  (ภารกิจ) (๑)                  
-  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (๑)              -  พนักงานขบัรถบรรทุกน้ า  (ภารกิจ) (๑)  
-  เจา้พนักงานปอ้งกัน ฯ ช านาญงาน (๑)                          -  พนกังานขับรถยนต์  พนักงานจ้างทั่วไป (1)         
-  เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน (๑)             -  ยาม (พนกังานจ้างทั่วไป) (๑) 
-  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (๑)       
   
   
    
      

    

ระดับ ต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ช านาญงาน/ปฏิบัติงาน พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 

 1 4 - 1 1 1 5 2 

 

งานบรหิารทัว่ไป 
-  งานธุรการ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
 

ฯลฯ 
 

งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
-  งานงบประมาณ 

ฯลฯ 
 

งานกฎหมายและคด ี
-  งานกฎหมายและคด ี
-  งานร้องเรียน ร้องทุกและอุทธรณ ์
-  งานข้อบัญญัติและระเบยีบ 

ฯลฯ 
 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
-  งานอ านวยการ 
-  งานป้องกันสาธารณภัย 
-  งานบรรเทาสาธารณภัย 

ฯลฯ 

 
 

งานสวสัดกิารและพฒันาชมุชน 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห ์
- งานเศรษฐกิจชุมชน   ฯลฯ 
 

หวัหน้าส านักปลัด 
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) 
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             โครงสรา้งกองคลงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
       

 
-  ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับต้น (๑)                       -  นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจ า) (๑)  
- นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบตัิการ (๑)                               -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) (๑) 

           - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ (๑)   -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(ภารกิจ) (๑)      
- เจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)  (๑)   

            - เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) (๑)  
          

 
 
     

ระดับ ต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน/ปฏิบตัิงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 

 1 1 1 2           1 2 - 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

งานการเงนิ 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน  

ฯลฯ 

งานบญัช ี
-  งานบัญชี 
-  งานทะเบียนคุมเบิกจ่าย 
-   งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 

ฯลฯ 

 
 

งานทะเบยีนทรัพยส์นิและพสัดุ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินละแผนท่ี 
-  งานพัสดุ 
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสด ุ

ฯลฯ 

 
 

งานพัฒนาและจดัเกบ็รายได้ 
-   งานภาษีอากรและค่าธรรมเนยีม 
     และค่าเช่าบ้าน 
-  งานพัฒนารายได ้
-   งานควบคุมกิจการการค้าและ 
     ค่าปรับ    
-  งานงานทะเบียนคุมและเร่งรัด 

ฯลฯ 
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       โครงสรา้งกองชา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

- ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น (1)              -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (ภารกิจ) (1) 
               - นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) (1)                             -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (ภารกิจ) (1)   
                    - เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน (1)        -  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) (1) 
  - เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (1)      
                  
  

 
 

ระดับ ต้น ช านาญงาน ช านาญงาน/ปฏิบตัิงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 

 1 2 1 - 3 - 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   

 
 

งานก่อสรา้ง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน 
-  งานข้อมูลก่อสร้าง 

ฯลฯ 
 

งานออกแบบและควบคมุ
อาคาร 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  งานออกแบบและบริหารข้อมลู 

ฯลฯ 
 

งานสาธารณปูโภค 
-  งานประสานงานกิจการประปา 
-  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-  งานระบายน้ า 

ฯลฯ 
 

งานผงัเมอืง 
-  งานส ารวจและแผนท่ี 
-  งานวางผังพัฒนา 
-  งานควบคุมทางผังเมือง 

ฯลฯ 
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        โครงสรา้งกองการศกึษา ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น (๑)      -  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1)      -  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  (1)              - ผู้ดูแลเด็ก (9) 
  -  คร ูอบต. อันดับ ค.ศ.2 (1)     -  ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (คณุวุฒิ) (๑)         -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (1)            - คนงานท่ัวไป (1)       
  -  ครู อบต. อันดับ ค.ศ.1 (1)                                    -  ผู้ดแูลเด็ก  (ผูม้ีทักษะ)  (๓) 
                    
 

 
 

ระดับ ต้น พนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 

 1 2 - 7 10 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)   

 

งานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
-  งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานวิชาการและพัฒนาส่งเสริมเด็ก 
-  งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานติดตามและประเมินผล 

ฯลฯ 
 

งานสง่เสรมิกจิการโรงเรยีน 
-  งานข้อมูล 
-  งานประสานกิจการ 
-  งานส่งเสริมการศึกษา 

ฯลฯ 
 

งานสวสัดกิารและพฒันาชมุชน 
-  งานศูนย์เยาวชน 
-  งานการกีฬา 
-  งานฝึกอบรมพฒันาการ 

ฯลฯ 
 

งานบรหิารการศกึษา 
-  งานบริหารการศึกษา 
-   งานส่งเสริมการศึกษา 
      ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฯลฯ 
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12. แนวทางการพฒันาพนักงานสว่นต าบล 

                                องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยการจัดท าแผนแม่บท 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม อันจะท าให้ 
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน ทุกต าแหน่ง 
ได้มีโอกาสที่จะได้รับพัฒนา  ภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เช่น  การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม  
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนสูงสุด 

   การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและ 
พนักงานจ้าง นอกจากจะพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระหนัก 
ถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand4.0ดังนั้นองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลรุง  จึงต าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่  ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา 
บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

           1 . เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดยบุคคล               
ภายนอกสามารถเข้าข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน และกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามา      
มีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน 
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันที่ยังต้องเชื่อมโยงการท าภายในภาครัฐด้วนกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสารกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

            2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า     
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้
ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อม
ทั้งอ านาจความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 
ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการ
ติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์  โซเชียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  
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  ๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

             สร้างนวัฒกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่ง 
             การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ 
             ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้ง 
             ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

                              ๔. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
                   ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากร 
                   ภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill  Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็น 
                   แนวทางการพัฒนาทักษะด้านการดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตาม มต ิ
                   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

                       ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา 
            ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  

 

13. ประกาศจรยิธรรมของพนักงานสว่นต าบล  ลกูจา้งประจ า  และพนกังานจ้าง 
       องค์การบริหารส่วนต าบลรุงได้ประกาศจริยธรรมของพนักงานจ้างส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  

      และพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
         1.  การยึดมั่นในคุณธรรม  และจริยธรรม 

            2.  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
            3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
            4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
            5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

                               ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการผิดทางวินัย 
 

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

 



                                                

 

 
 
 
 
 

 ภาคผนวก 


