
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 
เรื่อง  การใชแ้ผนอตัราก าลงั  3  ป ี (รอบปงีบประมาณ  2558 – 2560) 

..................................................... 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   ได้เสนอร่างแผนอัตราก าลัง  3  ปี (รอบ
ปีงบประมาณ  2558 – 2560)  เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ขอนแก่น  (ก.อบต.จังหวัด)  นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต.จ.ขอนแก่น)  ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2557  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2557 มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี  (รอบ
ปีงบประมาณ  2558 – 2560)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ แล้ว  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ข้อ 18  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ลงวันที่  11  พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3  ปี  รอบ
ปีงบประมาณ  2558-2560)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  โดยมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  1  
ตุลาคม  2557  ถึงวันที่      30  กันยายน   2560 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 
 
 
 
 
         จ่าสิบต ารวจ  ธนัช    ศรภีูมิ 

(ธนัช    ศรีภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

แผนอัตราก าลัง 3 ปีแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
((รอบปีงบประมาณ 2558รอบปีงบประมาณ 2558  --  2560)2560)  

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนอืนเหนอื  
อ าเภอบ้านไผ่อ าเภอบ้านไผ่      จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอตัราก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 
 

 



  

ค ำน ำ 
 
        การวางแผนอัตราก าลัง  3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะวางแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังต้องวางแผนอัตราก าลัง  
เพ่ือใช้ก าลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการก าหนดอัตราก าลัง การเกลี่ย
อัตราก าลัง การพัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยเริ่มการวางแผนก าลังคนดังกล่าวตั้งแต่ระดับฝ่าย กอง ส านัก 
ซึ่งในปัจจุบันพบว่าในส่วนราชการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เกินความจ าเป็น(คนล้นงาน)ในขณะส่วนราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนราชการไม่มีผู้ปฏิบัติงาน(ขาดแคลนอัตราก าลัง)หรือขาดข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การ
วางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ปี 2558 - 2560 จึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ปัญหาในเรื่องจ านวนและคุณภาพของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล             แคนเหนือ ทั้งด้านจ านวน คุณภาพตลอดจน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ผลเป็น
อย่างดี 
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แผนอตัราก าลงั ๓ ป ี

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น   มีหลักการและ
เหตุผลที่จะต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี ดังนี้  

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.
จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการ
ใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพ
ของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) ที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคล
ของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความ
คล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างมาก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  10 กรกฎาคม 
2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง    
3 ป ี
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จึงได้จัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ขึ้น 

๑. หลกัการและเหตผุล 
 

๑ 



  
 

 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ตามเหตุผลและความจ าเป็นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ดังนี้ 
  ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน  อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 
สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น  
ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 
สามารถตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม ่

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และ
สนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. วัตถปุระสงค ์
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 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคน

เหนือเป็นประธานกรรมการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือ  และหวัหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ  และบุคลากร  เป็นเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือ  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานต่างๆ 
  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3 ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่
เกินร้อยละ  สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอตัราก าลงั ๓ ป ี
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 เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง   ๓  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ มีความ
ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ซึ่งมีสภาพปัญหา และความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญดังนี้  

๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
๑.๒ ถนนที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไม่สะดวก 
๑.๓ การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไม่เพียงพอ 
๑.๔ การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
1.5 ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่สะอาด และไม่ทั่วถึง 
1.6 ขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง  
๑.๗ ขาดแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  

๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

- ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
- ปัญหาขาดการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ ประชาชนขาดความรู้ในการพัฒนาการเกษตร 
๒.๓ กลุ่มหรือองค์กรทางการเกษตรยังไม่เข้มแข็ง 
๒.๔ ขาดตลาดที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าภาคเกษตร 
๒.๕ การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

๓. ปัญหาด้านสาธารณสุข  และการอนามัย 
๓.๑ ปัญหาความรู้เรื่องสาธารณสุขและอนามัย 
๓.๒ ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
๓.๓ ปัญหาเรื่องการก าจัดขยะ 
๓.๔ ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง  
๓.๕ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
๓.๖ ปัญหาโรคไข้เลือกออกและยุงลาย 

๔. ปัญหาขาดความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
4.๑ ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารระดับหมู่บ้าน 
4.๒ ปัญหาขาดการเรียนนอกระบบการเรียนการสอน 
๔.๓ ขาดสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาส าหรับออกก าลังกาย 

     5. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.๑ ปัญหาแหล่งน้ าทางธรรมชาติ/คลองธรรมชาติกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ 

  ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุปโภค – บริโภคได้ 

๔. สภาพปญัหาของพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของประชาชน 
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 5.๒  ล าหว้ย / หนอง ที่ใช้เก็บกักน้ าตามธรรมชาติตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมท าให้กักเก็บน้ าได้

ปริมาณ น้อยในฤดูฝน และการระบายน้ าในฤดูน้ าหลากไม่สะดวก 
     5.๓  ขาดการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ า, ป่าไม้, และสัตว์ป่า เป็นต้น  
     ๕.๔  ขาดการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร 

6. ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
               6.๑  อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ 
               6.๒  บุคลากรขาดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
      6.3  การให้บริการและอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ 
    
   
   ความตอ้งการของประชาชน  

๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง  
๑.๒ ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
๑.๓ ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
๑.๔ ขอขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
1.5 ขยายการวางท่อประปาหมู่บ้าน 
1.6 ขอสนับสนุนน้ าเพ่ือการอุปโภค และบริโภคในฤดูแล้ง 
1.6 ก่อสร้างฝายและซ่อมแซมฝายเพื่อกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 

๒. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ  
๒.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง  ระบบการผลิตการเกษตร 
๒.๒ ฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน  
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มหรอืองค์กรทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
๒.๔ ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
๒.๕ ตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าภาคเกษตร 

๓. ความต้องการด้านสาธารณสุขและอนามัย  
๓.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
๓.๒ ให้มีการป้องกันกันและแก้ไขยาเสพติด  
๓.๓ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  
๓.๔ ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ,เด็ก,สตรีและคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
๓.๕ ให้มีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
๓.๖ ให้มีการป้องกัน และก าจัดลูกน้ ายุงลาย   

๔. ความต้องการด้านความรู้ เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
4.๑ ต้องการได้รับความรู้ด้านอาชีพ  
4.๒ จัดให้มีองค์กรเรียนรู้ภายในชุมชน การจัดการศึกษา และการศึกษานอกระบบ 
4.๓ ก่อสร้างลานกีฬาและรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
4.๔ จัดการแข่งขันกีฬาต าบล ต้านยาเสพติด 
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4.๕ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๕. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.๑ การดูแลรักษาแหล่งน้ าทางธรรมชาติ เพ่ือการอุปโภค บริโภค  
5.๒ ขุดลอกคลอง / แหล่งน้ าที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช เพ่ือการเกษตร 
5.๓ ปลูกป่าชุมชน / ปลูกป่าทดแทน   
๖.๔ การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พันธ์สัตว์บก สัตว์น้ า และครึ่งบกครึ่งน้ าในฤดูวางไข่ 
๒.๕ การรณรงค์ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
๒.๖ ในพ้ืนที่ต าบล ฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖. ความต้องการด้านการเมือง  การบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6.๑ ก่อสร้างอาคารสถานที่ให้เพียงพอสามารถรองรับการท างานและการบริการประชาชนได้ 

           6.๒ จัดอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
         6.๓ ปรับขยายบริเวณให้บริการประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวก 

 
 

 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนหนือจะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิดความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือ  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์ของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ  อบต.  ใช้
เทคนิค  Swot  เข้ามาช่วย   ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   
ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น  7  ด้าน  ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.  2537  
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  
2542  ดังนี้ 
 
 

๕. ภารกจิ อ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
(๒) การจัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
(๓) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
(๔) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
(๕) การสาธารณูปการ และการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๖) การสาธารณูปโภค (มาตรา ๑๖ (๕)) 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  (มาตรา ๖๗ (๖)) 
 (๒)  การป้องกันโรคและการควบคุมโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
 (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ       

(มาตรา ๖๘ (๔))  
 (๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส        

(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
 (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
      (๖ )การส่ ง เสริมประชาธิป ไตยความเสมอภาค และสิทธิ เสรีภาพของประชาชน                     

(มาตรา ๑๖ (๕)) 
 (๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา ๑๖ (๙)) 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
       (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘)) 
      (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
      (๔) การให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
      (๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
       (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

      (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
      (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  (มาตรา ๖๘ (๕)) 
      (๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
      (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
      (๕) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
       (๖) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๗)) 
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๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      (๑) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
      (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก ากัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒)) 
      (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้      (๑) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

          (มาตรา ๖๗ (๘)) 
     (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
      (๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
     (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๘)) 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

     (๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕) 
     (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))  
     (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
     (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗ (๓)) 
     (๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน 
  (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 

  ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน  ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แคนเหนือ จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ส าคัญ 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  มาตรา ๖๗,๖๘  หมายถึง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓  
มาตรา ๑๖,๑๗  และ ๔๕  หมายถึง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

8 



  
 
 
 

ภารกจิหลกั  
  ๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒. ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ๓. ด้านการส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุข  
  ๔. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
  ๕. ด้านการปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖. ด้านการพัฒนาสิ่วแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  
   
        ภารกจิรอง       

๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย       
๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๕. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพการเกษตร 
 

 
  

       องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ 
ส่วน ได้แก่  

1) ส านักงานปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

         ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น 2๑ อัตรา  ลูกจ้างประจ า 
จ านวน ๑  อัตรา  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จ านวน  ๖ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ  จ านวน  ๔  อัตรา  และ
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  ๘  อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  ๔๑  อัตรา  แต่
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมาก และ
จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่  เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  
 
 
 
 
 

๖. ภารกจิหลกั และภารกิจรอง ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะด าเนนิการ 
 
 

๗. สรปุปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการและกรอบอตัราก าลงั 
 
 

9 



  
 
 

 
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่

จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีการ
ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
  ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 
 

โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจุบนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
๑ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  
 ๑.๒ งานนโยบายและแผน   ๑.๒ งานนโยบายและแผน   
 1.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๒ กองคลัง ๒ กองคลัง  
 ๒.๑ งานการเงินและบัญชี  ๒.๑ งานการเงินและบัญช ี  
 ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
๓ กองช่าง ๓ กองช่าง  
 ๓.๑ งานก่อสร้าง  ๓.๑ งานก่อสร้าง  
 ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
๔ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ๔.๑ งานบริหารการศึกษา  ๔.๑ งานบริหารการศึกษา  
 ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. โครงสรา้งการก าหนดสว่นราชการ 
 

๑0 



  
 
๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี   ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ
มีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า  
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนเหนือ  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง  ๓ ปี ดังนี้ 

 
กรอบอัตราก าลงั ๓ ป ีระหวา่งป ี ๒๕๕8 – ๒๕60 

สว่นราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลงั 
(เดมิ) 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่
จะต้องใชใ้นชว่งระยะเวลา 

๓ ปีขา้งหน้า 

อัตราก าลงัคน 
เพิม่ / ลด 

หมาย
เหต ุ

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60  
ปลัด อบต. (นบห.อบต. 8)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
รองปลัด อบต. (นบห.อบต. ๗) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
นักบริหารงานท่ัวไป 6  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
บุคลากร ๓-๕/๖ว  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
นักพัฒนาชุมชน  ๓-๕/๖ว  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  3-5/6ว ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
จพง.สาธารณสุขชุมชน ๒-๔/๕ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ  2-4/5/6 ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง          
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงานท่ัวไป ๒ ๒ ๒ ๒ - - - ว่าง ๑ 
กองคลัง         
นักบริหารงานคลัง 7  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานการเงินและบัญช ี         
นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ว  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
ลูกจ้างประจ า         
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๑1 



  
สว่นราชการ/ต าแหน่ง กรอบ 

อัตรา 
ก าลงั 
(เดมิ) 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่
จะต้องใชใ้นชว่งระยะเวลา 

๓ ปีขา้งหน้า 

อัตราก าลงัคน 
เพิม่ / ลด หมาย

เหต ุ
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้         
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ๓-๕/๖ว  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง          
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
กองช่าง         
นักบริหารงานช่าง  ๗ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานก่อสร้าง         
นายช่างโยธา  2-4/5/๖ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร         
นายช่างโยธา  2-4/5 ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง          
ผู้ช่วยช่างโยธา  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงานท่ัวไป ๒ ๒ ๒ ๒ - - - ว่าง ๑ 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
นักบริหารการศึกษา ๖ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
งานบริหารการศึกษา         
นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
-         
พนักงานจ้าง          
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑     
ผู้ดูแลเด็ก  ๔ ๔ ๔ ๔ - - -  
คนงานท่ัวไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน         
งานตรวจสอบภายใน         
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ว  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๔๑ ๔๑ ๔๑ ๔๑ - - -  

 
 

(ต่อ) ๑2 



  
 
 
 

ที ่ ต าแหนง่ 
จ านวน
(คน) 

เงนิเดือน
คนละ 

เงนิ
ประจ า

ต าแหนง่
/เงนิเพิม่

อื่นๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นทีเ่พิ่มในแตล่ะปี 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

1 นักบริหารงาน อบต. 8 
(ปลัด อบต.) 

1 30,690 11,200 502,680 14,520 14,880 15,480 

2 นักบริหารงาน อบต. 7
รองปลัด อบต. 

1 23,080 3,500 318,960 11,160 11,520 12,000 

 
 ส านักงานปลดั อบต.  มีอตัราก าลงัปจัจุบนัจ านวน  1๓  ต าแหนง่  14  อตัรา  ดังนี ้
 

ที ่ ต าแหนง่ 
จ านวน
(คน) 

เงนิเดือน
คนละ 

เงนิ
ประจ า

ต าแหนง่
/เงนิเพิม่

อื่นๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นทีเ่พิ่มในแตล่ะปี 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

1 นักบริหารงานทั่วไป 6 1 22,040 3,500 306,480 10,560 10,800 10,920 
2 นักพัฒนาชุมชน 6ว 1 19,970 - 239,640 9,720 10,080 10,440 
3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน 4 
1 16,030 - 192,360 7,440 7,440 7,320 

4 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 4 

1 16,650 - 199,800 7,440 7,320 7,200 

5 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 3 

1 13,820 - 165,840 6,000 5,880 5,760 

6 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 3 

1 13,070 - 156,840 6,000 5,880 6,000 

7 เจ้าพนักงานธุรการ 5 1 15,920 - 191,040 7,560 7,800 8,280 
8 บุคลากร 3-5/6ว ว่าง 0 - 242,700 8,580 8,580 8,580 
9 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน  
1 16,030 - 192,360 

 
7,440 7,440 7,320 

10 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑ 9,730 - 116,760 4,680 4,920 5,160 
11 พนักงานขับรถยนต์ 1 9,000 - 108,000 - - - 
12 ภารโรง 1 9,000 - 108,000 - - - 
13 คนงานทั่วไป 1 9,000 - 108,000 - - - 
14 คนงานทั่วไป ว่าง 0 - - - - - 
 

9. ภาระคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับเงนิเดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่ 
 
 
 
 
 
 

๑3 



  
กองคลงั  มีอตัราก าลงัปจัจบุนัจ านวน  8  ต าแหน่ง  8  อตัรา  ดงันี ้
 

ที ่ ต าแหนง่ 
จ านวน
(คน) 

เงนิเดือน
คนละ 

เงนิ
ประจ า

ต าแหนง่
/เงนิเพิม่

อื่นๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นทีเ่พิ่มในแตล่ะปี 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

1 นักบริหารงานคลัง 7 1 24,490 3,500 335,880 11,760 11,880 12,240 
2 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

5 
1 16,880 - 202,560 8,040 8,160 8,640 

3 เจ้าพนักงานพัสดุ 5 1 15,290 - 183,480 7,560 7,560 7,800 
4 นักวิชาการเงินและบัญชี 

3-5/6ว 
ว่าง 0 - 242,700 8,580 8,580 8,580 

5 เจ้าหน้าทีก่ารเงินและ
บัญชี  (ลป.) 

1 10,970 - 131,640 5,160 5,520 5,640 

6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ 

ว่าง 0 - 112,800 - 4,560 4,800 

7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ว่าง 0 - 112,800 - 4,560 4,800 
8 คนงานทั่วไป ว่าง 0 - 10๘,000 - - - 

 
 
กองชา่ง  มีอตัราก าลงัปจัจบุนัจ านวน  6  ต าแหน่ง  ๗  อตัรา  ดงันี ้
 

ที ่ ต าแหนง่ 
จ านวน
(คน) 

เงนิเดือน
คนละ 

เงนิ
ประจ า

ต าแหนง่
/เงนิเพิม่

อื่นๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นทีเ่พิ่มในแตล่ะปี 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

1 นักบริหารงานช่าง 7 1 24,490 3,500 335,880 11,760 11,880 12,240 
2 นายช่างโยธา 6 1 16,920 - 203,040 9,240 9,000 9,120 
3 นายช่างโยธา 2-4/๕ ว่าง 0 - 198,960 7,080 7,080 7,080 
4 เจ้าพนักงานธุรการ     

2-4/5 
1 12,410 - 148,920 5,760 6,187 6,187 

5 ผู้ช่วยช่างโยธา 1 10,890 - 130,680 5,280 5,520 5,760 
6 คนงานทั่วไป 1 9,000 - 108,000 - - - 
7 คนงานทั่วไป ว่าง 0 - 108,000 - - - 

 
 
 
 
 

๑4 



  
 
สว่นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีอตัราก าลงัปจัจบุนัจ านวน  ๖  ต าแหน่ง  ๙  อตัรา  ดงันี้ 
 

ที ่ ต าแหนง่ 
จ านวน
(คน) 

เงนิเดือน
คนละ 

เงนิ
ประจ า

ต าแหนง่
/เงนิเพิม่

อื่นๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นทีเ่พิ่มในแตล่ะปี 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

1 นักบริหารการศึกษา 6 ว่าง 0 0 320,820 10,740 10,740 10,740 
2 นักวิชาการศึกษา        

3-5/6ว 
1 19,580 - 234,960 9,360 9,960 10,200 

3 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 15,540 - 186,480 7,560 7,800 8,160 
4 คนงานทั่วไป ๑ ๙,๐๐๐ - ๑๐๘,๐๐๐ - - - 
5 ครผูู้ดูแลเด็ก (คศ.1) 1 17,490 - 209,880 - - - 
6 ผู้ดูแลเด็ก ๒ 10,890 - ๒๖๑,๓๖0 - - - 
7 ผู้ดูแลเด็ก ๒ 10,260 - ๒๔๖,๒๔๐ - - - 

 

หนว่ยตรวจสอบภายใน  มีอตัราก าลงัปจัจบุนัจ านวน  1  ต าแหนง่  1  อตัรา  ดังนี ้
 

ที ่ ต าแหนง่ 
จ านวน
(คน) 

เงนิเดือน
คนละ 

เงนิ
ประจ า

ต าแหนง่
/เงนิเพิม่

อื่นๆ 

รวม 
(บาท) 

ขั้นทีเ่พิ่มในแตล่ะปี 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 

1 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ
ภายใน 5 

1 18,590 - 223,080 8,520 8,880 8,760 

 

 5) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้ 

ที ่ ป ี ๒๕๕8 ป ี ๒๕๕9 ป ี ๒๕60 
๑ 23,670,000  บาท 24,853,500  บาท 26,096,175  บาท 

 
หมายเหตุ    การตัง้งบประมาณราจา่ยประจ าป ีใหเ้ปน็ไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ีขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัปงีบประมาณทีผ่า่นมา หรือปีถดัไป
เพิม่ 5% 
 

 
 

 
 

๑5 
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๑๐.  แผนภมูโิครงสรา้งการแบง่สว่นราชการตามแผ นอตัราก าลงั   ๓  ปี 

                โครงสร้างส่วนราชการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 

 
 

 
 
- งานบริหารทั่วไป                          - งานการเงินและบัญชี                                    - งานก่อสร้างและผังเมือง                   - งานบริหารการศึกษา                            
- งานนโยบายและแผน                             - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้                           - งานออกแบบและควบคุมอาคาร                         - งานส่งเสริมการศึกษา ฯ                   
- งานกฎหมายและคดี       - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                             

 
 
 

                                                                                                 . 
 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงาน อบต. ๘ ) 

งานตรวจสอบระบบบัญชี 
(จนท.ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ว) 

กองคลงั 
(นักบริหารงานคลัง ๗) 

 
 
 
 
 
 

กองชา่ง 
(นักบริหารงานช่าง ๗ ) 

 
 
 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) 

 
 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ๖) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงาน อบต. ๗ ) 
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                                                                       โครงสร้างของส านกังานปลดั อบต. 
 

 
 
                                                                                                                                       
 
 

                                                                                                                                                
 

    
             

 
   
   
      

      
 
 
 
 
                                 

 
 
 
 

ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน  - - ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ - - - ๔ ๒ 

 
 
 
 

 

หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  
(นักบริหารงานทั่วไป  ๖)  

 

งานบริหารทั่วไป 
 

งานนโยบายและแผน 
  

- นักพัฒนาชุมชน  ๓-๕/๖ว (๑) 
- บุคลากร  ๓-๕/๖ว (๑) 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓-๕/๖ว (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการ  ๒-๔/๕ (๑) 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชจ  ๒-๔/๕ (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (จ.๑) (๑) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑) 
- ภารโรง (ทั่วไป) (๑) 
- คนงานทั่วไป (ท่ัวไป) (๑) 
 

- เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบาย 
  และแผน   ๓-๕/๖ว  (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ 

นโยบายและแผน (จ.๓)  (๑) 
 
  

งานกฎหมายและคดี 
  

- 
  

- เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ๖ (๑) 
- คนงานทั่วไป (ท่ัวไป) (๑) 
 

งานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย 
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    โครงสร้างกองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      
 

ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน  ๑ - - - ๒ - ๑ - - ๑ ๒ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๗)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานการเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

- นักวิชาการการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ว (๑) 
- เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี (ลป.) (๑) 
- คนงานทั่วไป (ท่ัวไป) (๑) 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓-๕/๖ว (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (จ.๑) (๑) 

- เจ้าพนักงานพัสดุ  ๒-๔/๕ (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  (จ.๑) (๑) 
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                                                                                                โครงสร้างกองชา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
              
 
                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 

ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน  ๑ - ๑ - - - - ๒ - - ๑ ๒ 

 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๗)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 - นายช่างส ารวจ ๒-๔/๕ (๑) 
  

- นายช่างโยธา ๒-๔/๕ (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ (๑) 
- ผู้ช่วยช่างโยธา  (๑) 
- คนงานทั่วไป  (๒) 
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                 โครงสรา้งสว่นการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   
 
 
 
 

ระดับ ๗ ๗ว ๖ ๖ว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ คศ.1 ผู้ดูแลเด็ก ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน  - - ๑ ๑ - - - - - 

 
 

1 ๔ - ๑ ๑ 

 
 
 
 

 

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ๖)  

 

งานบริหารการศึกษา 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

- 
 

- นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว) (๑) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (จ.๓) (๑) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (๔) 
- คนงานทั่วไป (๑) 
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๑๒.   แนวทางการพฒันาพนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง 
 
  กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กร  จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติตั้งแต่
เริ่มต้น  การวางแผนก าลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาระบบการบริหารงานและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  จะต้องมีแผน
แม่บทพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้า  ของพนักงานส่วนต าบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีความสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  เพราะในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรจะต้องมีความเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบ  การพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง  คือจะต้องพัฒนาทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสายงานที่อยู่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนเหนือ  โดยพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน  ทุกต าแหน่ง  ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี   

การพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือก าหนดแผนการพัฒนาผู้บริหารที่เป็น
ผู้บริหารระดับต้น  ผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับสูง  ก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรไว้อย่างชัดเจน  ดังนี้ 

1. การฝึกอบรม  ก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยมีการฝึกอบรมทั้งระดับผู้บริหารระดับต้น  
ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้บริหารระดับสูง  โดยวิธีการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้เองและร่วมกับสถาบัน 

 
 
๑๓.  ประกาศคณุธรรมจรยิธรรมของพนักงานสว่นต าบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
  และพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

๑.  พนักงานส่วนต าบลแคนเหนือ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม 
๒. พนักงานส่วนต าบลแคนเหนือ จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มก าลัง ความสามารถ 
๓. พนักงานส่วนต าบลแคนเหนือ จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษา

ความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 
๔. พนักงานส่วนต าบลแคนเหนือ  จะพึงต้อนรับ  ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ

สงเคราะห์ แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้า และด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ 

 
 

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



  

  
  
  
  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
*************** 

         ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่ง
ส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 

        บัดนี ้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)ในการประชุมครั้ง
ที่ 9/2557   เมื่อวันที่   26    กันยายน 2557    มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือทราบแล้ว ตามหนังสือส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.2/1453 ลงวันที่ 30 กันยายน  2557 

 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 227, 228, 229 และ 231   แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่   11   พฤศจิกายน  2545  และแก้ไขเพ่ิมเติม   องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ  จึงก าหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน   และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ      เพื่อรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้      

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 8 ) เลขที่ต าแหน่ง 00-
0101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล
เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องซึ่งตกลงกัน
ไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องที่หัวหน้า
ส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 7) เลขที่ต าแหน่ง                 
00-0101-002 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล                     
รองจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบ
อ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
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  1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่ต าแหน่ง 01-0102-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ                     
พนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 

  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) การด าเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ
และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ 
   (3) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล 
   (4) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ  
   (5) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (6) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (7) การจัดท าค าสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (8) การด าเนินงานธุรการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (9) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 
   (10) ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ   
   (11) แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  
   (12) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   (13) ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
   (14) ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
   (15) อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (16) การด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล 
   (17) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
   (18) การส่งเสริมอาชีพ 
   (19) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   (20) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง 
   (21) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (22) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
   (23) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (24) การจัดท าทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (25) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (26) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (27) การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
   (28) การพัฒนาบุคลากร 
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   (29) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็น
กรณ ี พิเศษ  

 
   (30) การท าประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (31) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (32) การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   (33) งานควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะ
มี ผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (34) การอาชีวอนามัย 
   (35) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   (36) สุสานและฌาปนสถาน 
   (37) การคุ้มครองผู้บริโภค 
   (38) การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
   (39) การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน 
   (40) การป้องกันโรคติดต่อ 
   (41) การควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค 
   (42) การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
   (43) การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ 
   (44) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (45) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (46) การดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
   (47) การสร้างจิตส านึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ 
   (48) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  1.2 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) การวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อประกอบในการก าหนดนโยบาย   
   (2) การประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (3) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
   (4) การวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
   (5) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   (6) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

1.3 งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) การด าเนินคดี ฟ้องร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) การสอบสวนและวินัยพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (3) การตราข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
   (4) การจัดท านิติกรรมสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (5) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



  

  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542  
   (2) การตรวจอาคารสถานที่ท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
   (3) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
   (4) การควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 
   (5) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (6) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (7) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
   (8) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (9) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   (10) การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   (11) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกัน 

       บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
   (12) การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (13) การฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   (14) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (15) การวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการ
ด้าน กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น อุทกภัย วาตภัย 
   (16) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  2. กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7 ) เลขที่ต าแหน่ง 04-0103-001  
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การ
รับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบ
ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 
  
  2.1 งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (1) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
   (2) การจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   (3) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   (4) การจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (5) การจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่น ๆ  
   (6) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  2.2 งานพัฒนารายและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร    

     ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 



  

   (3) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (4) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือน 

    และท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
   (5) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   (6) การจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
   (7) การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ ค าร้อง 

     ภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนด
ของ แต่ละปี   

   (8) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน   
                                          ภายใน ก าหนด 
   (9) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี   ค่าธรรมเนียมและ     
                                           รายได ้อ่ืนภายในก าหนด 
   (10) การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น  
            (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (11) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
   (12) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
   (13) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) การซื้อและการจ้าง 
   (2) การซ่อมและบ ารุงรักษา 
   (3) การจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   (4) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (5) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (6) การจัดท าบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
   (7) การจัดท าประกาศประกวดราคา 
   (8) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (9) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
   (10) การจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
   (11) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                                             
 
  3. กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) เลขที่ต าแหน่ง 05-0104-
001เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 
ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
  3.1 งานก่อสร้าง   มีหน้าที่เก่ียวกับ 



  

   (1) การออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
   (2) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (3) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
   (4) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 

(5) การส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ    ออกแบบก าหนดรายละเอียด
ทางด้าน ศวกรรม 

   (6) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
   (7) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (8) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
   (9) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 
   (10) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน  ๆ  
   (2)  การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
   (3) การซ่อมบ ารุงถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า 
   (4) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
   (5) การประมาณราคาเก่ียวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
   (6) เรื่องอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
  5. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา 6 )                
เลขที่ต าแหน่ง 08-0108-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ
การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 

  5.1 งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
   (2) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
   (3) งานประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (4) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   (5) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาองค์การบริหาร  

     ส่วนต าบลสัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจ าปีทุก  
     ประเภท 

   (6) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
   (7) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (8) การฟ้ืนฟ ูรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (9) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

(10) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
   (11) การศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม 
   (12) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริทมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง 



  

       หน่วยงานของรัฐ 
(13) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่าง
องค์กร  หรือหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ 
(14) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ 
ด าเนินงาน  ด้านวัฒนธรรม 

   (15) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (16) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
   (17) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (2) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่ 

     โรงเรียน 
   (3) การติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (4) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (5) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอัน 

      เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (6) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   (7) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
   (8) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  6. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.8)   เลขที่
ต าแหน่ง    00-0101-001  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  

    6.1  งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   เอกสาร 
การเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   1   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   2557   เป็นต้นไป 

 ประกาศ   ณ   วันที่   1   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.   2557 
 
 

 
     จ่าสิบต ารวจ  ธนัช   ศรีภูม ิ

(ธนัช   ศรีภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 



  

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 

เรื่อง  การก าหนดสว่นราชการขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
................................. 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต.จังหวัด)  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545 ข้อ  
232 และมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่  9/2557 เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน  พ.ศ.  2557   จึงประกาศ
ก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ดังนี้ 
 1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานทั่วไป 6) ประกอบด้วย 
       1.1  งานบริหารทั่วไป 

     1.2  งานนโยบายและแผน 
  1.3  งานกฎหมายและคดี 

       1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. งานตรวจสอบภายใน  (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5/6ว ) 
 3. กองคลัง  (นักบริหารงานคลัง 7 )  ประกอบด้วย  
       3.1  งานการเงินและบัญชี 
       3.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       3.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 4. กองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  7 )  ประกอบด้วย 
       4.1  งานก่อสร้าง 
       4.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 5. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา 6) 
       5.1 งานบริหารการศึกษา  
       5.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    1     เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.   2557 
 
 
 

 
 จ่าสิบต ารวจ            ธนัช   ศรีภูมิ 

                             (ธนัช   ศรีภูมิ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 



  

 
ค าสัง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 

ที ่  556/ ๒๕๕7 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั  ๓  ป ี

******************************** 
 
 อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔   มาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  หมวด  ๒  ข้อ  ๑๕  
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี 
 

 ๑.  จ่าสิบต ารวจธนัช  ศรีภูม ิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวสุคนธา  วงษ์ค าหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
 3.  จ่าเอกสุภัช  สีราบัว   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
 4.  นายปริญญา  พาละเอ็น  ผู้อ านวยการกองช่าง                   กรรมการ 
 5.  นางลัดดาวัลย์  ข าศิริเจริญสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง                      กรรมการ   
 6.  นางพิจิตรา  มูลวงศ์   หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  กรรมการ 
 7.  นายสุทิน  วรรณมูล   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         กรรมการ/เลขานุการ     
  

  มีหน้าที่  จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  โดยให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ  ตลอด
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณ  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในระยะเวลา  ๓  ปี (รอบปี ๒๕๕8-๒๕60) 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   21   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      
              จ่าสิบต ารวจ    ธนัช  ศรีภูมิ 
                                                            (ธนัช  ศรีภูมิ) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 
 

 


