
 

 

 

 
 

แผนอตัรากาํลงั ๓ ปี 

(ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

(ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 1) 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลแวงน้อย  

อาํเภอแวงน้อย       จงัหวดัขอนแก่น 
 

                                                           งานบริหารทัว่ไป 

                                    สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 

 



                                     
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
เรื่อง  แผนอตัรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐                               

ฉบบัแกไขเพ่ิมเตมิ ( ฉบบัที่ 1 )   พ.ศ. 2559 
...................... 

   

  โดยท่ี ก.ถ. และ ก.อบต. ไดประกาศเปล่ียนแปลงระบบจําแนกตําแหนงจากระบบซี
เปนระบบแทง จึงสมควรแกไขเปล่ียนแปลงการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงในแผนอตัรากําลัง 
3 ป ประจําปงบประมาณ 2558-2560 ใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงที่กําหนดขึ้นใหม 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบ มาตรา 26 วรรคเจ็ด แหง
พระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดขอนแกน ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 จึงใหแกไขขอมูล
การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงในแผน 3 ป  
 

  ขอ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเรื่อง แผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2559 
  ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 
  ขอ 3 ใหยกเลิกการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ 2558-2560  โดยใหเปนไปตามการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง   
ฉบับนี้แทน 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี       เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 

 
(นายหนูกาลน   นบิุญทาํ) 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแวงนอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

การวางแผนอัตรากําลัง  คือ กระบวนการคาดการณความตองการกําลังคนในองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นลวงหนา วาตองการอัตรากําลังประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด และตองการ
เมื่อใด  นอกจากนี้การวางแผนอัตรากําลังยังรวมไปถึง การเปรียบเทียบกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน 
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวามีจํานวน และประเภทบุคคลตรงตามความตองการ โดยคุณสมบัตบิุคคลนั้น 
ตรงกับความจําเปนของงาน ดังนั้น การวางแผนอัตรากาํลังสําหรับพนักงานสวนตาํบล  ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง  เปนกระบวนการดําเนินการจัดอัตรากําลังคนใหเหมาะสมท้ังปริมาณ และคุณภาพ  
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
 

   องค ก ารบ ริห ารส วน ตํ าบ ลแ วงน อย  จึ ง ได จั ด ทํ าแผน อั ต รากํ า ลั ง  ๓  ป                
(รอบปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1  ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการวางแผน การใชอัตรากาํลังคน การพัฒนากําลังคน  และเปนสวนหนึง่ของการบริหารงานบคุคล 
ท่ีสามารถกําหนดประสิทธิภาพของงาน และควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒      โดยมีภาระคาใชจายไมให
เกินรอยละ ๔๐ ใหสามารถดําเนินการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ไดสําเร็จ
เปนไปตามวัตถุประสงค เกิดประโยชนตอบสนองตอประชาชนในทองถิ่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐตามอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

องคการบริหารสวนตาํบลแวงนอย 
เมษายน  ๒๕๕9 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

คํานํา 



 
สารบัญ 

 
เร่ือง           หนา 
          

๑. หลักการและเหตุผล          ๑ 
๒. วัตถุประสงค          ๒ 
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป    ๓ 
๔. สภาพปญหา ความตองการของประชาชน      ๔ 
๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๕ 
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง        ๗ 
๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง ๘ 
๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ       ๙ 
๙. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน       ๑๖ 
๑๐. แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอตัรากําลัง ๓ ป   ๒๑ 
๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ  ๒๘ 
๑๒. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น     ๓๒ 
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิน่        ๓๔ 
   
ภาคผนวก 
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องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน มีหลักการและ 

เหตุผลที่ตองจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ดังนี้ 
       ๑.๑   ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) 
เรื่อง   มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการ หรือพนักงาน
สวนทองถิ่น (ก.จังหวัด)   กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาจะมีตําแหนงใด  ระดับใด  อยูใน
สวนราชการใด จํานวนเทาใด  ใหคํานึงถึงภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ   
ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณงาน  ตลอดจนกระท่ังภาระคาใชจาย ขององคการบริหาร
สวนตําบล  ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของ
พนักงานสวนตําบล  เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนกังาน
สวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 
  ๑.๒  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) 
เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกบัพนักงานจาง  ลงวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๗   โดยมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังกลาว    กําหนดเพ่ือเปนการปรับปรุง
แนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจาง   ใหเกิดความเหมาะสม และใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดความคลองตัว  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประโยชนสูงสุด
ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น นํามาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  มากําหนดเปนประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  พรอมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ ๓)  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

๑.๓ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติ
เห็นชอบประกาศกําหนดกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นโดยกําหนด
แนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปน
กรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยใหเสนอใหคณะกรรมการ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น(ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังวิเคราะหอํานาจหนาท่ีภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน 
จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข       ในการกําหนดตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 



๒ 
 

๑.๔   จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  จึงได  
จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  ขึ้น 
 
 
   

      องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มวีัตถุประสงคที่จะตองจัดทาํแผนอัตรากาํลัง ๓ ป ดังนี ้
  ๒.๑  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีโครงสรางการแบงงาน และระบบงาน
การจางท่ีเหมาะสมไมซ้าํซอน อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 
                  ๒.๒  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีการกําหนดตําแหนง  การจัด
อัตรากําลังโครงสราง  ใหเหมาะสมกับอาํนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมฉบับถึง (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  และกฎหมายที่เกี่ยวของ  
    ๒.๓  เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด)    สามารถ 
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนง  และการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา
และพนักงานจางวาถูกตอง  เหมาะสมหรือไม                                                                           
  ๒.๔  เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงประเภทตําแหนง และการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวา
ถูกตองเหมาะสมหรือไม 

๒.๕  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร 
ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยใหเหมาะสม                                      

๒.๖  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล  สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้ง 
ขาราชการเพ่ือใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน และมีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางดี 
  ๒.๗  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากร
ใหเหมาะสม  การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด 
  ๒.๘  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล มีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากรท่ี
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีความจําเปนเรงดวน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล 

 
 
 

๒. วัตถุประสงค 
 



๓ 

 

 

   
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ซึ่งมี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เปนประธาน หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการเปน
กรรมการ  จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  ๓.๑  วิเคราะหภารกจิ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ขององคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒   ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย 
  ๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกไขปญหาของจังหวัด  อําเภอ  และตําบลแวงนอย 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงให
เหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสราง
ความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ 

๓.๔  กําหนดความตองการพนกังานจางในองคการบริหารสวนตําบล  โดยใหหัวหนา 
สวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปน และความตองการ ในการใชพนักงานจางให
ตรงกับภารกิจและอํานาจหนาท่ี ท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ 
และจํานวนขาราชการ ลูกจางประจํา ในองคการบริหารสวนตําบล ประกอบการกําหนดตําแหนง
พนักงานจาง 

๓.๕  กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง  จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ  
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ใหเหมาะสมกับโครงสรางสวน
ราชการขององคการบรหิารสวนตําบล 

๓.๖  จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป    โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล   
ตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจาย 
  ๓.๗  ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู  
ความสามารถ  อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 
 

 
 
 
 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
 



๔ 
 
 

 
 

       เพ่ือใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีความ
ครบถวน  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะหสภาพปญหา ในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบล  วามีสภาพ 
ปญหาอะไรและความจําเปนพ้ืนฐาน และความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ โดยแบง
ออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

๔.๑ ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 
- ถนน ไฟฟา แหลงน้ํา การสาธารณูปโภคอื่น ๆ ยังดําเนินการไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี    

ถนนเชื่อมระหวางหมูบานเปนหลุมบอ ขรขุระ การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 
- แหลงน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค 
- ไฟฟาขยายเขตในหมูบานมีไมทั่วถึง ขาดไฟฟาแสงสวางสาธารณะในจุดสําคัญ 

 ๔.๒ ปญหาดานเศรษฐกิจ 
- ปญหาการรวมกลุมอาชีพ ไมไดรับความรวมมืออยางตอเนื่อง 
- สภาพดินเส่ือมคุณภาพ บางแหงเปนดินเหนียวและดินทราย ขาดความ 

อุดมสมบูรณ และสภาพดินเค็ม ลําหวยตื้นเขิน ไมมีฝายกักเก็บน้ํา แหลงน้ําประปาผิวดินขุน 
- ปญหาเกษตรกรในบางพ้ืนท่ีไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน 
- ปญหาฝนทิ้งชวง ฝนแลง ไมมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
- เกษตรกรไมมีความรูทางดานการพัฒนาผลผลิตการเกษตร และการตลาด  
- รายจายครัวเรือนเพ่ิมขึ้น รายไดลดลง ราคาผลผลิตตกต่ํา 
- การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแลง 
- แหลงน้ําผิวดินสําหรับทําระบบประปาหมูบาน มีน้ําไมเพียงพอ น้ําขุน 
- การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน 

๔.๓ ปญหาดานสังคม  
- ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
- ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ไมทั่วถึง 
- ปญหาการไมมีแหลงกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 
- ไมมีสถานีอนามัยประจําตําบลไวบริการประชาชนในพ้ืนที่ 
- ประชาชน เยาวชน ไมใสใจในการศึกษาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ 

๔.๕.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ
- ปญหาพ้ืนที่สาธารณประโยชนไมไดรับการดูแล เชน ปลูกตนไมทดแทนตนที่ตาย 
- การทิ้งขยะในที่สาธารณะทําลายส่ิงแวดลอม และทิ้งขยะขางทาง 

 
 
 

๔. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
 
 



๕ 
 

  
 
 

การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   นั้น   เปนการสรางความ 
เขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด  รวมทํา รวมแกไขปญหา  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน   ในเขต
พ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  จะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนท่ี
เกิดความตระหนัก รวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง   
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของ
ประชากร   นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น 
จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถิ่น  สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
และยังสงเสรมิเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 

การวิเคราะหภารกิจ อาํนาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลตามพระราชบัญญัต ิ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖   
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอืน่ขององคการบรหิารสวนตําบล  ใชเทคนคิ SWOT เขามาชวย 
ทั้งนี้   เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล   มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหา
ในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร  โดยวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส 
ภัยคุกคาม ในการดาํเนินการตามภารกจิตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย กําหนด
วิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
ทั้งนี้  สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา  โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน ๗ ดาน 
ซึ่งภารกิจดังกลาว ถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  
๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   ดังนี้ 
๕.๑ ดานโครงพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี                                                            
    (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา ๖๗(๑)) 

(๒) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม (มาตรา ๖๘(๑)) 
(๓) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘(๒)) 
(๔) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา ๖๘(๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 
 

 
 
 
 

๕. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
 



๖ 
 

 
๕.๒ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังน้ี     
        (๑) สงเสริมการพัฒนาสตรีและเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 

(๒) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗(๓)) 
(๓) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
     (มาตรา๖๘(๔)) 
(๔) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส       
    (มาตรา๑๖(๑๐)) 
(๕) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) 
(๖) การสงเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา๑๖(๕)) 
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 

๕.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังน้ี 
         (๑) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 

(๒) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา ๖๘(๘)) 
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓) 
(๔) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) 
(๕) การกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
(๖) การควบคมุอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 

๕.๔ ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังน้ี 
(๑) ใหมีและสงเสรมิกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา ๖๘(๕)) 
(๒) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
(๓) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
(๕) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
(๖) การทองเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
(๗) การสงเสริมการฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
(๘) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 

๕.๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจท่ี
เกี่ยวของดังน้ี                   
    (๑) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (มาตรา ๖๗(๗)) 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังจําจัดมูลฝอย     
           และส่ิงปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
 (๓) การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ(มาตรา ๑๗(๑๒)) 

 
 
 



๗ 
 
๕.๖ ดานการศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมีภารกิจท่ีเกี่ยวของ
ดังน้ี 

(๑) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ    
ทองถิ่น (มาตรา ๖๗(๘)) 

(๒) สงเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม(มาตรา ๖๗(๕)) 
     (๓) การจัดการศึกษา(มาตรา ๑๖(๙)) 

(๔) การสงเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
(๕) การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และสงเสริมวัฒนธรรม 

๕.๗ ดานการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังน้ี 

(๑) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
     (มาตรา ๔๕(๓)) 

 (๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 
      ตามความจําเปนและสมควร(มาตรา ๖๗(๙)) 
 (๓) สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน(มาตรา ๑๖(๑๖)) 
 (๔) การประสานและใหความรวมมอื ในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
              (มาตรา ๑๗(๓)) 

(๕) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมระหวางองคกรปกครอง 
           สวนทองถิ่นอื่น  (มาตรา ๑๗(๑๖)  

(๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร    
              ปกครองสวนทองถิ่นอืน่ 
 

     ภารกิจท้ัง ๗ ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะ
แกไขปญหาขององคการบรหิารสวนตาํบลแวงนอยไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวน
ตําบล  จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรจังหวัด แผน
ชุมชน แผนพัฒนาตําบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบรหิารขององคการบริหารสวนตําบลเปน
สําคัญ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 

 ภารกิจหลกั 
                    ๑. การปรบัปรุงซอมแซมหรือกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของราษฎรในพ้ืนที ่
๓. การดาํเนนิงานตามโครงการตามพระราชดําริ โครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๔. การสงเสริมการเกษตร 
๕. การพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
๖. การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
๗. การพัฒนาการเมอืงและการบริหารจัดการ 
๘. การพัฒนารายไดองคการบรหิารสวนตําบล 
๙. การออกขอบงัคับในเรื่องตางๆ ใหสอดคลองกบัสถานการณภายในตําบล 

                  ๑๐.การแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรจําเปนเรงดวนการบรรเทาสาธารณภัย 
 

ภารกิจรอง 
  ๑. การสนบัสนนุการดําเนนิงานของสวนราชการอื่นในพ้ืนที ่
  ๒. การจัดทาํขอมูลสถติิประจําตําบล 
  ๓. งานฟนฟูวฒันธรรมและประเพณีทองถิน่ งานสงเสรมิการทองเที่ยว 
  ๕. สนบัสนนุสงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน 
 
 
  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย     กําหนดโครงสรางสวนราชการออกเปน  ๕ 
สวนราชการ ไดแก  

๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
๒. กองคลัง  
๓. กองชาง  
๔. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๕. สวนสงเสริมการเกษตร  

 

ทั้งนี้   ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนทองถิ่น  จํานวนทั้งส้ิน  ๒๖  อัตรา  
ลูกจางประจํา  ๑  อัตรา   พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  ๑๕   อัตรา   พนักงานจางท่ัวไป 
จํานวน  ๔  อัตรา  รวมกําหนดตําแหนงเกี่ยวกับบุคลากรทั้งส้ินจํานวน  ๔๖  อัตรา  
 

 
 
 

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ 
 
 

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 
 



๙ 
 
 

 
 

๘.๑ โครงสราง  องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เปนองคการบรหิารสวนตําบล 
ขนาดกลาง  ไดกําหนดโครงสรางสวนราชการตามภารกจิอํานาจหนาท่ี และปริมาณงาน ดังนี้  
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง(เดิม) 
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม(ระบบแทง) 
 

 

หมายเหตุ 

๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
    (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) 

๑. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
    (นักบริหารงานทองถิ่น) 

 

    ๑.๑ รองปลัดปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
         (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) 

    ๑.๑ รองปลัดปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
         (นักบริหารงานทองถ่ิน) 

 

๒. งานตรวจสอบภายใน ๒. งานตรวจสอบภายใน  

๓. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ๓. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

   ๓.๑ งานบริหารท่ัวไป    ๓.๑ งานบริหารท่ัวไป  

   ๓.๒ งานนโยบายและแผน    ๓.๒ งานนโยบายและแผน  

   ๓.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    ๓.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

   ๓.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ๓.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๔. กองคลัง ๔. กองคลัง  

   ๔.๑ งานการเงิน    ๔.๑ งานการเงิน  

   ๔.๒ งานบัญช ี    ๔.๒ งานบัญช ี  
   ๔.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    ๔.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

   ๔.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ    ๔.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
๕. กองชาง ๕. กองชาง  
   ๕.๑ งานกอสราง    ๕.๑ งานกอสราง  
   ๕.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร    ๕.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  

๖. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

    ๖.๑  งานบริหารการศึกษา      ๖.๑ งานบริหารการศึกษา  

    ๖.๒. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    ๖.๒.งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

๗. สวนสงเสริมการเกษตร 
      ๗.๑. งานสงเสริมการเกษตร 

๗. สวนสงเสริมการเกษตร 
      ๗.๑. งานสงเสริมการเกษตร 

 

 
 

๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 



 
๘.๒ การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 

               ตามขอ ๘.๑  องคการบรหิารสวนตําบลแวงนอย ไดวิเคราะหกาํหนดตาํแหนงของภารกิจ
ที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และสามารถนําผลการวิเคราะหตําแหนง กรอกขอมูลในกรอบ
อัตรากําลัง ๓ ป ไดดงันี ้

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง(เดิม) 
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม(ระบบแทง) 
 

 

หมายเหตุ 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน-
องคการบริหารสวนตําบล ๘) (๑)  

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับกลาง) (๑)  

 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหาร-
งานองคการบริหารสวนตําบล ๗) (๑)  

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหาร-
งานทองถ่ินระดับตน) (๑)  

 

หนวยตรวจภายใน หนวยตรวจภายใน  
งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน  
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ๓–๕/๖ว(๑) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก/ชก (๑) วาง 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. (นักบริหารงาน- 
ท่ัวไป ๖) (๑) 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงาน- 
ท่ัวไป ระดับอํานวยการทองถ่ินระดับตน) (๑) 

 

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ๕   (๑) นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ  (๑)  

บุคลากร ๓-๕/๖ว   (๑) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (๑)  

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (ภารกิจ)    (๑) ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (ภารกิจ)   (๑)  

พนักงานขับรถยนต (ท่ัวไป)   (๑) พนักงานขับรถยนต (ท่ัวไป)   (๑)  

คนงาน (ท่ัวไป)  (๑) คนงาน (ท่ัวไป)  (๑)  

ยาม (ท่ัวไป)  (๑) ยาม (ท่ัวไป)  (๑)  

งานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน  

เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ๖ว   (๑) นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ  (๑)  

ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหฯ (ภารกิจ)   (๑) ผูชวยนักวิเคราะหฯ (ภารกิจ)   (๑)  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

นักพัฒนาชุมชน ๖ว (๑) นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ (๑)  

ผูชวยนกัพัฒนาชุมชน  (๑) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  (ภารกิจ)  (๑)  

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

นักปองกัน ๓-๕/๖ว    (๑) นักปองกัน ปก/ชก    (๑)  

 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง(เดิม) 
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม(ระบบแทง) 
 

 
หมายเหตุ 

 
พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ)  (๑) พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ)  (๑)  
พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป)  (๑) พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป)  (๑)  

 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ๗) (๑) 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง อํานวยการระดับตน) (๑) 

 

งานการเงิน งานการเงิน  
นักวิชาการเงินและบัญชี ๔ (๑) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (๑)  
งานบัญชี งานบัญชี  
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ๑-๒/๔ (๑) เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (๑) วาง 

ลูกจางประจํา ลูกจางประจํา  
นักวิชาการคลัง  (๑)  นักวิชาการคลัง  (๑) วางใหยุบ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  
นักวิชาการจัดเก็บรายได  ๕  (๑) นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ  (๑)  
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
เจาพนักงานพัสดุ ๓   (๑) เจาพนักงานพัสดุ   ปฏบิัติงาน  (๑)  
ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (ภารกิจ)  (๑) ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (ภารกิจ)  (๑)  
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ๗)  (๑) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 
อํานวยการระดับตน)  (๑) 

 

งานกอสราง งานกอสราง  
นายชางโยธา  ๒-๔/๕  (๑) นายชางโยธา  ปง/ชง  (๑) วาง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
ชางโยธา  ๑-๓/๔ (๑) นายชางโยธา  ปง/ชง (๑) วาง 
ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ)  (๑) ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ)  (๑) วาง 
ผูชวยชางไฟฟา  (ภารกิจ)  (๑) ผูชวยชางไฟฟา  (ภารกิจ)  (๑)  

 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

งานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา  
 หัวหนาสวนการศึกษา 
 (นักบริหารการศึกษา ๖/๗) (๑) 

 หัวหนาสวนการศึกษา  
 (นักบริหารการศึกษา อํานวยการระดับตน) (๑) 

 

 
 
 
 
 



 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง(เดิม) 
 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม(ระบบแทง) 
 

 
หมายเหตุ 

 
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

นักวิชาการศึกษา 6ว  (๑) นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (๑) วาง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน  

ครู (คศ.๑)   (2) ครู (คศ.๑)  (2)  

ครู (ครูผูชวย)    (2) ครู (ครูผูชวย)    (2)  

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)   (2) ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)   (2)  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม  

ครู (คศ.๑)    (2) ครู (คศ.๑)  (2)  

คร ู(ครูผูชวย)    (๑) คร ู(ครูผูชวย)    (๑)  

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  (2) ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  (2)  
 

สวนสงเสริมการเกษตร 
 

สวนสงเสริมการเกษตร 
 

หัวหนาสวนการเกษตร 
 (นักบริหารงานการเกษตร ๖/๗)  (๑) 

หัวหนาสวนการเกษตร 
 (นักบริหารงานเกษตร อํานวยการระดับตน  (๑) 

 

งานสงเสริมการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร  

นักวิชาการเกษตร ๖ว    (๑) นักวิชาการเกษตร ปก/ชก   (๑) วาง 

ผูชวยนักวิชาการเกษตร  (ภารกิจ)  (๑) ผูชวยนักวิชาการเกษตร  (ภารกิจ)  (๑)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ระหวางป  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 

สังกัด/ตําแหนง 
ตามกรอบอัตรากําลัง 

 
กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
(เดิม) 

อัตราตําแหนงท่ีคาด
วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป
ขางหนา 

เพ่ิม / ลด หมาย 
เหตุ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับ ตน/กลาง/สูง)  

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับ ตน/กลาง/สูง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก ๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล         

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ๖ ระดับ ตน/กลาง/สูง)  

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานบริหารท่ัวไป         

นักจัดการงานท่ัวไป ปก/ชก (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก   (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (ภารกิจ)   (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานขับรถยนต (ท่ัวไป)  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงาน (ท่ัวไป)  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ยาม (ท่ัวไป)  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานนโยบายและแผน         
นักวิเคราะหฯ ปก/ชก (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยนักวิเคราะหฯ (ภารกิจ)  (๑) ๐ ๑ ๑ ๑ +๑ - -  
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         
นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  (ภารกิจ)  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
นักปองกันฯ  ปก/ชก   (๑) 1 ๑ ๑ ๑ -    
พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ)    (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป)  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม         
 
 
 

กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ระหวางป  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 



องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 

 
กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
(เดิม) 

อัตราตําแหนงท่ีคาด
วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป
ขางหนา 

เพ่ิม / ลด หมาย
เหตุ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

กองคลัง         
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับ ตน/กลาง/สูง)    

(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานการเงิน         
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานบัญชี         
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ลูกจางประจํา         
นักวิชาการคลัง   (๑)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได         
นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปก/ชง   (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ         
เจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (ภารกิจ)   (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม         
กองชาง         

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับ ตน/กลาง/สูง)    
(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานกอสราง         
นายชางโยธา  ปง/ชง   (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานออกแบบและควบคุมอาคาร         
นายชางโยธา  ปง/ชง   (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยนายชางโยธา  (ภารกิจ)  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยชางไฟฟา  (ภารกิจ)    (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม         

 
 
 
 



กรอบอัตรากําลัง ๓ ป ระหวางป  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  อําเภอแวงนอย   จังหวดัขอนแกน 

 

สวนราชการ/ตําแหนง 

 
กรอบ 
อัตรา 
กําลัง 
(เดิม) 

อัตราตําแหนงท่ีคาด
วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป
ขางหนา 

เพ่ิม / ลด หมาย
เหตุ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
งานบริหารการศึกษา         

 หัวหนาสวนการศึกษา 
 (นักบริหารการศึกษา ระดับ ตน/กลาง/สูง)    (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

นักวิชาการศึกษา ปก/ชก    (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน         
ครู (คศ.๑)   (2) 2 2 2 2 - - -  
ครู (ครูผูชวย)    (2) 2 2 2 2 - - -  
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)    (2) 2 2 2 2 - - -  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม         
ครู (คศ.๑)   (2) 2 2 2 2 - - -  
ครู (ครูผูชวย)   (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  (2) 2 2 2 2 - - -  

สวนสงเสริมการเกษตร         
หัวหนาสวนการเกษตร  
(นักบริหารงานเกษตร ระดับ ตน/กลาง/สูง)   (๑)  

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานสงเสริมการเกษตร         
นักวิชาการเกษตร  ปก/ชก (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผูชวยนักวิชาการเกษตร  (ภารกิจ)  (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

                           
                  รวม 

 
๔๔ 

 
๔๖ 

 
๔๖ 

 
๔๖ 

 
+๒ 

 
- 

 
- 
 
 

 

 
 
 



 
๑๖ 

   ๙.๑ แบบวิเคราะหคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอ่ืน ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป   (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  

 
  

         
 

        

ที ่ ช่ือสายงาน เลขทีต่ําแหนง 
ระดบั

ตําแหนง 

เงินเดือน
คาจาง/คา 
ตอบแทน 

จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนที่มีอยู
ปจจบุัน 

อัตราตําแหนงทีค่าดวา 
 จะตองใชในชวงระยะเวลา 

๓ ป ขางหนา 
อัตรากําลังคน ภาระคาใชจายที่เพิ่มข้ึน(๒) คาใชจายรวม(๓) 

หมายเหต ุ

คน เงินเดือน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑ 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต.) 

๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ๘ ๓๙,๑๙๐ ๑ ๑ ๖๐๔,๖๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๖,๔๔๐ ๑๖,๔๔๐ ๑๖,๔๔๐ ๖๒๑,๑๒๐ ๖๓๗,๕๖๐ ๖๕๔,๐๐๐ 
 

๒ 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต.) 

๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ ๗ ๒๘,๕๖๐ ๑ ๑ ๓๘๔,๗๒๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๐๘๐ ๓๙๘,๑๖๐ ๔๑๑,๔๘๐ ๔๒๔,๕๖๐ 
 

๓ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๑๒-๐๓๐๑-๐๐๑ ๓-๕/๖ว - ๑ - ๒๔๒,๗๐๐ ๑ - - - - - ๘,๕๘๐ ๘,๕๘๐ ๘,๕๘๐ ๒๕๑,๒๘๐ ๒๕๙,๘๖๐ ๒๖๘,๔๔๐ 
 

 
สํานกังานปลดั อบต. 

                   

๔ 
หัวหนาสํานกังานปลัดอบต. 
(นักบริหารงานทัว่ไป) 

๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ ๖ ๒๐,๗๘๐ ๑ ๑ ๒๙๑,๓๖๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๐,๐๘๐ ๑๐,๔๔๐ ๑๐,๕๖๐ ๓๐๑,๔๔๐ ๓๑๑,๘๘๐ ๓๒๒,๔๔๐ 
 

 
งานบริหารทั่วไป 

                   
๕ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑ ๕ ๑๕,๒๙๐ ๑ ๑ ๑๘๓,๔๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๗,๕๖๐ ๗,๕๖๐ ๗,๘๐๐ ๑๙๑,๐๔๐ ๑๙๘,๖๐๐ ๒๐๖,๔๐๐ 

 
๖ บุคลากร ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ ๓-๕/๖ว - ๑ - ๒๔๒,๗๐๐ ๑ - - - - - ๘,๕๘๐ ๘,๕๘๐ ๘,๕๘๐ ๒๕๑,๒๘๐ ๒๕๙,๘๖๐ ๒๖๘,๔๔๐ 

 
๗ ผูชวยเจาหนาที่ธรุการ จ ๐๐๑ ปวช. ๙,๙๐๐ ๑ ๑ ๑๑๘,๘๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๔,๘๐๐ ๕,๐๔๐ ๕,๑๖๐ ๑๒๓,๖๐๐ ๑๒๘,๖๔๐ ๑๓๓,๘๐๐ 

 
๘ พนักงานขับรถยนต จ ๐๐๒ ทั่วไป ๙,๐๐๐ ๑ ๑ ๑๐๘,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๐ ๐ ๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 

 
๙ คนงาน จ ๐๐๓ ทั่วไป ๙,๐๐๐ ๑ ๑ ๑๐๘,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๐ ๐ ๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 

 
๑๐ ยาม จ ๐๐๔ ทั่วไป ๙,๐๐๐ ๑ ๑ ๑๐๘,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๐ ๐ ๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 

 

 
งานนโยบายและแผน 

                   
๑๑ เจาหนาที่วิเคราะหฯ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ ๖ว ๒๐,๗๘๐ ๑ ๑ ๒๔๙,๓๖๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๐,๐๘๐ ๑๐,๔๔๐ ๑๐,๕๖๐ ๒๕๙,๔๔๐ ๒๖๙,๘๘๐ ๒๘๐,๔๔๐ 

 
๑๒ ผูชวยเจาหนาที่วเิคราะหฯ จ ๐๑๙ ป.ตร ี ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ +๑ - - ๑๘๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๕๖๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๗,๒๐๐ ๑๙๔,๗๖๐ 

 

 
งานสวัสดกิารและพฒันาชุมชน 

                   
๑๓  นักพัฒนาชมุชน ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ ๖ว ๑๙,๒๐๐ ๑ ๑ ๒๓๐,๔๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๙,๒๔๐ ๙,๗๒๐ ๑๐,๐๘๐ ๒๓๙,๖๔๐ ๒๔๙,๓๖๐ ๒๕๙,๔๔๐ 

 
๑๔  ผูชวยนักพัฒนาชมุชน จ ๐๐๕ ป.ตร ี ๑๕,๘๑๐ ๑ ๑ ๑๘๙,๗๒๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๗,๖๘๐ ๗,๙๒๐ ๘,๒๘๐ ๑๙๗,๔๐๐ ๒๐๕,๓๒๐ ๒๑๓,๖๐๐ 

 



๑๗ 
           

 
  

  
  

  
  

    
    

ที ่ ช่ือสายงาน เลขทีต่ําแหนง 
ระดบั
ตํา 

แหนง 

เงินเดือน
คาจาง/คา 
ตอบแทน 

จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนที่มีอยู
ปจจบุัน 

อัตราตําแหนงทีค่าดวา
จะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา 
อัตรากําลังคน ภาระคาใชจายที่เพิ่มข้ึน(๒) คาใชจายรวม(๓) 

หมายเหต ุ

คน เงินเดือน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 
งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

                   

15 นักปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ๐๑-๐๒๒๕-๐๐๑ ๓-๕/๖ว ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ +๑ - - ๒๔๒,๗๐๐ ๘,๕๘๐ ๘,๕๘๐ ๒๔๒,๗๐๐ ๒๕๑,๒๘๐ ๒๕๙,๘๖๐ 
 

๑6 เจาพนกังานปองกนั ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ ๕ ๑๘,๙๕๐ ๑ ๑ ๒๒๗,๔๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๘,๕๒๐ ๘,๘๘๐ ๘,๘๘๐ ๒๓๕,๙๒๐ ๒๔๔,๘๐๐ ๒๕๓,๖๘๐ 
 

๑7 พนักงานขับรถยนต จ ๐๐๖ ทักษะ ๙,๔๐๐ ๑ ๑ ๑๑๒,๘๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๔,๕๖๐ ๔,๘๐๐ ๔,๙๒๐ ๑๑๗,๓๖๐ ๑๒๒,๑๖๐ ๑๒๗,๐๘๐ 
 

๑8 พนักงานดับเพลิง จ ๐๐๗ ทั่วไป ๙,๐๐๐ ๑ ๑ ๑๐๘,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๐ ๐ ๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ 
 

 
กองคลัง 

                   

๑9 
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ๗ ๒๓,๐๘๐ ๑ ๑ ๓๑๘,๙๖๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๑,๑๖๐ ๑๑,๕๒๐ ๑๒,๐๐๐ ๓๓๐,๑๒๐ ๓๔๑,๖๔๐ ๓๕๓,๖๔๐ 
 

 
งานการเงิน 

                   

20 นักวชิาการเงินและบัญช ี ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ ๔ ๑๗,๘๘๐ ๑ ๑ ๒๑๔,๕๖๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๗,๒๐๐ ๗,๔๔๐ ๗,๔๔๐ ๒๒๑,๗๖๐ ๒๒๙,๒๐๐ ๒๓๖,๖๔๐ 
 

 
งานบญัชี 

                   

2๑ เจาหนาที่การเงินและบัญช ี ๐๔-๐๓๐๕-๐๑๑ ๑-๓/๔ 
 

๑ - ๑๖๕๗๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,๖๔๐ ๕,๖๔๐ ๕,๖๔๐ ๑๗๑,๔๒๐ ๑๗๗,๐๖๐ ๑๘๒,๗๐๐ 
 

 
ลกูจางประจํา 

                   

๒2 นักวชิาการคลัง ลป ๐๐๑ กลุม 1 ๑๒,๘๑๐ ๑ ๑ ๑๕๓,๗๒๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๖,๐๐๐ ๘,๖๔๐ ๖,๔๘๐ ๑๕๙,๗๒๐ ๑๖๘,๓๖๐ ๑๗๔,๘๔๐ วางใหยุบเลิก 

 
งานพฒันาและจดัเกบ็รายได 

                   

๒3 นักวชิาการจัดเก็บรายได ๐๔-๐๓๐๘-๐๐๑ ๕ ๑๗,๒๐๐ ๑ ๑ ๒๐๖,๔๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๘,๒๘๐ ๘,๔๐๐ ๘,๕๒๐ ๒๑๔,๖๘๐ ๒๒๓,๐๘๐ ๒๓๑,๖๐๐ 
 

 
งานทะเบยีนและทรัพยสินพัสด ุ

                   

๒4 เจาพนกังานพัสด ุ ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ ๓ ๑๓,๕๗๐ ๑ ๑ ๑๖๒,๘๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,๘๘๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๖๘,๗๒๐ ๑๗๔,๗๒๐ ๑๘๐,๗๒๐ 
 

๒5 ผูชวยเจาหนาที่พัสด ุ จ ๐๐๘ ปวช. ๙,๙๐๐ ๑ ๑ ๑๑๘,๘๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๔,๘๐๐ ๕,๐๔๐ ๕,๑๖๐ ๑๒๓,๖๐๐ ๑๒๘,๖๔๐ ๑๓๓,๘๐๐ 
 



 
                        

  

               

๑๘ 
 

ที ่ ช่ือสายงาน เลขทีต่ําแหนง 
ระดบั 

ตําแหนง 

เงินเดือน
คาจาง/ 

คา 
ตอบแทน 

จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนที่มีอยู
ปจจบุัน 

อัตราตําแหนงทีค่าดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา  

๓ ป ขางหนา 
อัตรากําลังคน ภาระคาใชจายที่เพิ่มข้ึน(๒) คาใชจายรวม(๓) 

หมายเหต ุ

คน เงินเดือน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 
กองชาง 

                   

๒6 
 ผูอํานวยการกองชาง 
    (นักบริหารงานชาง) 

๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ๗ ๒๒,๑๗๐ ๑ ๑ ๓๐๘,๐๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๐,๙๒๐ ๑๑,๑๖๐ ๑๑,๕๒๐ ๓๑๘,๙๖๐ ๓๓๐,๑๒๐ ๓๔๑,๖๔๐ 
 

 
 งานกอสราง 

                   

๒7  ชางโยธา ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑ ๑-๓/๔ - ๑ - ๑๖๕,๗๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,๖๔๐ ๕,๖๔๐ ๕,๖๔๐ ๑๗๑,๔๒๐ ๑๗๗,๐๖๐ ๑๘๒,๗๐๐ 
 

   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
                   

๒8  นายชางโยธา ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ ๒-๔/๕ - ๑ - ๑๙๘,๙๖๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๗,๐๘๐ ๗,๐๘๐ ๗,๐๘๐ ๒๐๖,๐๔๐ ๒๑๓,๑๒๐ ๒๒๐,๒๐๐ 
 

๒9  ผูชวยนายชางโยธา จ ๐๐๙ ปวส. ๑1,500 ๑ ๑ ๑๓8,00๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,520 ๕,76๐ 6,000 ๑4๓,52๐ ๑๔9,2๘๐ ๑55,๒8๐ 
 

30  ผูชวยชางไฟฟา จ ๐๑๐ ปวช. ๙,๔๐๐ ๑ ๑ ๑๑๒,๘๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๔,๕๖๐ ๔,๘๐๐ ๔,๙๒๐ ๑๑๗,๓๖๐ ๑๒๒,๑๖๐ ๑๒๗,๐๘๐ 
 

 
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                   

31 
 หัวหนาสวนการศึกษา 
 (นักบริหารงานศึกษา) 

๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ ๖ - ๑ - 320,๘๒๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๐,๗๔๐ ๑๐,๗๔๐ ๑๐,๗๔๐ 331,560 342,๓๐๐ ๓53,๐๔๐ 
 

 
 งานบริหารการศกึษา 

                   

32 นักวชิาการศึกษา 08-0805-001 ๖ว ๒๐,๗๘๐ ๑ ๑ ๒๔๙,๓๖๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๑๐,๐๘๐ ๑๐,๔๔๐ 10,5๖๐ ๒๕๙,๔๔๐ ๒๖๙,๘๘๐ ๒80,44๐ 
 

 
 งานสงเสริมการศกึษาฯ 

                   

 
 ศนูยพฒันาเดก็เลก็บานนาจาน 

                   

๓3  คร ู ๔๐-๒-๐๒๔๘ คศ.๑ ๑๗,๔๙๐ ๑ ๑ ๒๐๙,๘๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

๓4  คร ู ๔๐-๒-๐467 คศ.๑ ๑๗,๔๙๐ ๑ ๑ ๒๐๙,๘๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

๓5 ผูดูแลเดก็ จ ๐๑๑ ทักษะ ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

๓6 ผูดูแลเดก็ จ ๐๑๒ ทักษะ ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 



๑๙ 

ที ่ ช่ือสายงาน เลขทีต่ําแหนง 
ระดบั
ตํา 

แหนง 

เงินเดื
อน

คาจา
ง/คา
ตอบ 
แทน 

จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนที่มีอยู
ปจจบุัน 

อัตราตําแหนงทีค่าดวา
จะตองใชในชวง
ระยะเวลา ๓ ป 

ขางหนา 

อัตรากําลังคน ภาระคาใชจายที่เพิ่มข้ึน(๒) คาใชจายรวม(๓) 
หมาย
เหต ุ

คน เงินเดือน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๓๕ ผูดูแลเดก็ จ ๐๑3 ทักษะ ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

๓8 ผูดูแลเดก็ จ ๐๑4 ทักษะ ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

 
 ศนูยพฒันาเดก็เลก็บานหนองแขม 

                   

39  คร ู ๔๐-๒-๐๒๕๐ คศ.๑ ๑๘,๒๗๐ ๑ ๑ ๒๑๙,๒๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

40  คร ู ๔๐-๒-๐๒๔9 คศ.๑ ๑๗,๔๙๐ ๑ ๑ ๒๐๙,๘๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

41 ผูดูแลเดก็ จ ๐๑๕ ทักษะ ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

๔2 ผูดูแลเดก็ จ ๐๑๖ ทักษะ ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

๔3 ผูดูแลเดก็ จ ๐๑๗ ทักษะ ๑๐,๐๗๐ ๑ ๑ ๑๒๐,๘๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 

  สวนสงเสริมการเกษตร                                       

๔4 
หัวหนาสวนสงเสรมิการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร) 

๑๔-๐๑๑๒-๐๐๑ ๖ - ๑ - 320,๘๒๐ - - - - - - ๑๐,๗๔๐ ๑๐,๗๔๐ ๑๐,๗๔๐ 331,๕๖๐ ๓42,๓๐๐ ๓53,๐๔๐  

 
งานสงเสริมการเกษตร 

                   

๔5 นักวชิาการเกษตร ๑๔-๐๗๐๘-๐๐๑ ๖ว ๑๙,๒๐๐ ๑ ๑ ๒๓๐,๔๐๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๙,๒๔๐ ๙,๗๒๐ ๑๐,๐๘๐ ๒๓๙,๖๔๐ ๒๔๙,๓๖๐ ๒๕๙,๔๔๐ 
 

๔6 ผูชวยนักวิชาการเกษตร จ ๐๑๘ ป.ตร ี ๑๕,๒๗๐ ๑ ๑ ๑๘๓,๒๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๗,44๐ ๗,๖๘๐ 8,040 ๑๙๐,680 ๑๙๘,36๐ ๒๐๖,400 
 

๔ รวม ๗,742,580 8,006,52๐ 8,272,140  

๕ ประมาณการประโยชนตอบแทนอ่ืน ๒๐% ๑,548,570 ๑,601,304 ๑,654,428  

๖ รวมคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น 9,291,150 ๙,607,824 ๙,926,568  

๗ รวมไมเกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจําป  ๓6.15 ๓5.60 ๓5.03  
                                                                           

ประมาณการรายจายปงบประมาณ ๒๕๕๘(ไมรวม ๒๕,๗๐๐,๐๐๐.-  ๒๕,๔๒๒,๙๙๗.-  เปรยีบเทยีบในการตั้ง  
งบประมาณตามขอแนะนํา 
ของกระทรวงมหาดไทย 

 36.54 35.99 35.42 
ประมาณการรายจายปงบประมาณ ๒๕๕๙ ๒๖,๙๘๕,๐๐๐.- ๒๖,๖๙๔,๑๔๗.- 
ประมาณการรายจายปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒๘,๓๓๔,๒๕๐.- ๒๘,๐๒๘,๘๕๕.- 

                                                                งบรับ-จายจริงปงบประมาณ  ๒๕๕๗ (ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  (ณ  วันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗)  จํานวน  24,212,378.50 บาท 



๒๐ 
 
 

๙.๒ ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจางประจํา เงินคาตอบแทนพนักงานจาง และประโยชนตอบแทนอ่ืน ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
 

ปงบประมาณ ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจาย 
หักเงินอุดหนุน
ท่ัวไปท่ีจัดสรร
เปนเงินเดือนคร ู

ประมาณการ
รายจายประจํา 
ท่ีนํามาคํานวณ
ตามมาตรา ๓๕ 

 
ภาระคาใชจาย 

 

คิดเปน
รอยละ 

เงินเดือน
พนักงาน 

ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 

ประโยชน 
ตอบแทนอ่ืน 

๒๐% 

รวมคาใชจาย
ท้ังส้ิน 

๒๕๕๘ ๒๕,๗๐๐,๐๐๐ ๒๕,๗๐๐,๐๐๐ - ๒๕,๗๐๐,๐๐๐ ๗,742,58๐ ๑,548,570 9,291,150 ๓6.15 

๒๕๕๙ ๒๖,๙๘๕,๐๐๐ ๒๖,๙๘๕,๐๐๐  - ๒๖,๙๘๕,๐๐๐ 8,006,๕๒๐ ๑,601,304 ๙,607,824 ๓5.60 

๒๕๖๐ ๒๘,๓๓๔,๒๕๐ ๒๘,๓๓๔,๒๕๐ -  ๒๘,๓๓๔,๒๕๐ 8,272,140 ๑,654,428 ๙,926,568 ๓5.03 

         
หมายเหตุ ใหประมาณการรายรับไดไมเกินปละ ๕% 

     
 

         

        
 
 
 
 



 
เอกสารอางอิงคาใชจาย ผดด. สําหรับคิด ๒๐%  

         
        

  

ที่ ชื่อสายงาน เลขที่ตําแหนง 
ระดบั 

ตําแหนง 

เงินเดือน
คาจาง/

คาตอบแทน 

จํานวน
ทั้งหมด 

จํานวนที่มีอยู
ปจจุบัน 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวง
ระยะเวลา ๓ ป 

ขางหนา 

อัตรากําลังคน ภาระคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น(๒) คาใชจายรวม(๓) 
หมาย
เหตุ 

คน เงินเดือน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

๑ ครูผูดูแลเด็ก ๔๐-๒-๐๒๔๘ คศ.๑ ๑๗,๔๙๐ ๑ ๑ ๒๐๙,๘๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๙,๓๖๐ ๙,๙๖๐ ๙,๘๔๐ ๒๑๙,๒๔๐ ๒๒๙,๒๐๐ ๒๓๙,๐๔๐ 
 

๒ ครูผูดูแลเด็ก ๔๐-๒-๐๒๔๙ คศ.๑ ๑๗,๔๙๐ ๑ ๑ ๒๐๙,๘๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๙,๓๖๐ ๙,๙๖๐ ๙,๘๔๐ ๒๑๙,๒๔๐ ๒๒๙,๒๐๐ ๒๓๙,๐๔๐ 
 

๓ ครูผูดูแลเด็ก ๔๐-๒-๐๒๕๐ คศ.๑ ๑๘,๒๗๐ ๑ ๑ ๒๑๙,๒๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๙,๙๖๐ ๙,๘๔๐ ๙,๘๔๐ ๒๒๙,๒๐๐ ๒๓๙,๐๔๐ ๒๔๘,๘๘๐ 
 

๔ ครูผูดูแลเด็ก ๔๐-๒-๐๔๖๗ ครูผูชวย ๑๗,๔๙๐ ๑ ๑ ๒๐๙,๘๘๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๙,๓๖๐ ๙,๙๖๐ ๙,๘๔๐ ๒๑๙,๒๔๐ ๒๒๙,๒๐๐ ๒๓๙,๐๔๐ 
 

 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ                    

๕ ผูดูแลเด็ก จ๐๑๑ - ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,๐๔๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ ๑๓๐,๖๘๐ ๑๓๕,๙๖๐ ๑๔๑,๔๘๐ 
 

๖ ผูดูแลเด็ก จ๐๑๒ - ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,๐๔๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ ๑๓๐,๖๘๐ ๑๓๕,๙๖๐ ๑๔๑,๔๘๐ 
 

๗ ผูดูแลเด็ก จ๐๑๓ - ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,๐๔๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ ๑๓๐,๖๘๐ ๑๓๕,๙๖๐ ๑๔๑,๔๘๐ 

 
๘ ผูดูแลเด็ก จ๐๑๔ - ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,๐๔๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ ๑๓๐,๖๘๐ ๑๓๕,๙๖๐ ๑๔๑,๔๘๐ 

 
๙ ผูดูแลเด็ก จ๐๑๕ - ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,๐๔๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ ๑๓๐,๖๘๐ ๑๓๕,๙๖๐ ๑๔๑,๔๘๐ 

 
๑๐ ผูดูแลเด็ก จ๐๑๖ - ๑๐,๔๗๐ ๑ ๑ ๑๒๕,๖๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๕,๐๔๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ ๑๓๐,๖๘๐ ๑๓๕,๙๖๐ ๑๔๑,๔๘๐ 

 
๑๑ ผูดูแลเด็ก จ๐๑๗ - ๑๐,๐๗๐ ๑ ๑ ๑๒๐,๘๔๐ ๑ ๑ ๑ - - - ๔,๙๒๐ ๕,๐๔๐ ๕,๒๘๐ ๑๒๕,๗๖๐ ๑๓๐,๘๐๐ ๑๓๖,๐๘๐ 

 

 
รวม 

  
๑๔๓,๖๓๐ 

  
๑,๗๒๓,๕๖๐ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

   
๗๓,๒๐๐ ๗๖,๔๔๐ ๗๗,๗๖๐ ๑,๗๙๖,๗๖๐ ๑,๘๗๓,๒๐๐ ๑,๙๕๐,๙๖๐ 

 



ปลัดอบต. 
(นักบริหารงาน อบต. ๗) 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) 

 

สวนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม                     

(นักบริหารการศึกษา ระดับตน) 
 

 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน) 

 

สํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) 

 

 

สวนสงเสริมการเกษตร                   
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับตน) 

 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 

 - งานการเงิน 
 - งานบัญช ี
 - งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
 - งานพัสดุและทรัพยสิน 

  

 - งานบริหารท่ัวไป 
 - งานนโยบายและแผน 
 - งานปองกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
 

  

 - งานกอสราง 
 - งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  

 

 - งานบริหารการศึกษา 
 - งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา  
   และวัฒนธรรม 
  

  
 - งานสงเสริมการเกษตร  
  
 
  

 

งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก 

 
 

  ๑๐  แผนภมูิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอตัรากําลัง ๓ ป 

 
 

 

โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 



 

หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานท่ัวไป อํานวยการ ระดับตน) 

 

งานบริหารท่ัวไป 
 

นักจัดการงานท่ัวไป ปก (๑) 
นักทรัพยากรบุคคล ปก  (๑) 

ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (ภารกิจ) (๑) 
พนักงานขับรถยนต (ท่ัวไป)  (๑) 

คนงาน(ท่ัวไป)  (๑) 
ยาม (ท่ัวไป (๑) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

นักพัฒนาชุมชน ชก (๑) 
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ)  (๑) 

 

งานปองกันฯ 
นักปองกัน ฯ ปก (๑) 

พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ) (๑) 
พนักงานดับเพลิง(ท่ัวไป)  (๑) 

 
 

งานนโยบายและแผน 
 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก  (๑) 
ผูชวยนักวิเคราะหฯ (ภารกิจ) (๑)(วาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระดับ อํานวยการ
ระดับตน 

วิชาการ 
ระดับ 

ชํานาญการ 

วิชาการ
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ลูกจางประจํา พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน 1 2 3 - ๔ ๔ ๑4 

 
 

โครงสรางการบริหารงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 



 
 

โครงสรางการบริหารงานกองคลัง 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง อํานวยการระดับตน) 
 

 

งานการเงิน 
 

 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก (1)  
 

 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
 

นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก  (๑) 

 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 

เจาพนักงานพัสดุ ปง  (๑) 
ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (ภารกิจ) (๑) 

 

งานบัญชี 
 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (๑)   
-วาง- 

 

นักวิชาการคลัง (ลูกจางประจํา  (๑) 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อํานวยการ
ระดับตน 

วิชาการ 
ระดับ 

ชํานาญการ 

วิชาการ
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ท่ัวไป 

ระดับ 

ปฏิบัติงาน 

ลูกจางประจํา พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน 1 - 2 2 1 1 - 
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ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง อํานวยการระดับตน) 

 

งานกอสราง 
 

นายชางโยธา ปง/ชง   (๑) 
-วาง- 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

นายชางโยธา ปง/ชง  (๑) –วาง- 
ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ)(1) (วาง) 

ผูชวยชางไฟฟา (ภารกิจ) (๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ระดับ อํานวยการ
ระดับตน 

วิชาการ 
ระดับ 

ชํานาญการ 

วิชาการ
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ท่ัวไป 

ระดับ 

ปฏิบัติงาน 

ลูกจางประจํา พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน 1 - - 2 - 2 - 
 

5 

 
 
 
 

โครงสรางการบริหารกองชาง 
 



 

หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา อํานวยการระดับตน 

 

 

 

งานบริหารการศึกษา 

 
 

 

งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม 
 

นักวิชาการศึกษา  ปก/ชก (๑) –วาง- 

 

ศูนยพัฒนาเด็กบานนาจาน 
 

ครู ค.ศ.๑  (๒) 
ครูผูชวย (2) 

ผูดูแลเด็ก  (2) 

 

ศูนยพัฒนาเด็กบานหนองแขม 
 

ครู ค.ศ.๑  (๒) 
ครูผูชวย (1) 

ผูดูแลเด็ก  (2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ระดับ อํานวยการ
ระดับตน 

วิชาการ
ระดับ

ปฏิบัติการ 

ครู ค.ศ.1 ครูผูชวย พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน 1 1 4 3 4 - 
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โครงสรางการบริหารงานสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 



 

หัวหนาสวนการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร อํานวยการระดับตน) 

 
 

งานสงเสริมการเกษตร 
 

นักวิชาการเกษตร ปก/ชก  (๑) –วาง- 
ผูชวยนักวิชาการเกษตร (ภารกิจ) (๑) 

 

 
 

โครงสรางการบริหารงานสวนสงเสรมิการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ระดับ อํานวยการ
ระดับตน 

วิชาการ
ระดับ

ปฏิบัติการ 

พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน 1 1 1 - 
 

3 



 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นกับริหารงานทองถิ่นระดับกลาง) 

 

 

งานตรวจสอบภายใน 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก –วาง- 
 

 
 

โครงสรางการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อํานวยการ
ระดับตน 

วิชาการ
ระดับ

ปฏิบัติการ 

พ.ตามภารกิจ พ.ท่ัวไป รวม 

จํานวน - 
 

1 - 
 

- 
 

1 

 



 
 

 
  

องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย    อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน 
 

 
 

ที่ 

 
 

ผูดํารงตําแหนง 

 
 

คุณวุฒิ 

 

กรอบอัตรากําลังเดิม 
 

กรอบอัตรากําลังใหม  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (ระบบแทง) 
 

เงินเดือน x ๑๒ เดือน 
 
 

หมายเหตุ 
(รวม) 

 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/ 
เงินคาตอบแทน 

๑ นายจาํนงค     หนายโสก ร.ปม. 05-3-00-1101-001 

 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

8 05-3-00-1101-001 

 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

กลาง 42,620 ๕,๖๐๐x3 ๕,๖๐๐x3 671040 
7,000x9 7,000x9 

๒ นางลําดวน    ไชยคําภา ร.ม. 05-3-00-1101-002 

 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

7 05-3-00-1101-002 

  
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

ตน 32450 ๓,๕๐๐ - 431400 

    งานตรวจสอบภายใน   งานตรวจสอบภายใน      

๓    ----------วาง--------- ป.ตรี 05-3-12-3205-
001 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3-5/6ว 05-3-12-3205-
001 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก - - - - 

    สํานักงานปลัด อบต.   สํานักงานปลัด อบต.      

๔ นายสุภาพ   วองไว ร.ม. 05-3-01-2101-
001 

หัวหนาสํานักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป) 

7 05-3-01-2101-
001 

หัวหนาสํานักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ตน 24970 ๓,๕๐๐ - 341640 

    งานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป      

๕ น.ส.กาญจนา     ศรีนาง ร.บ 05-3-01-3101-
001 

นักจัดการงานทัว่ไป 5 05-3-01-3102-
001 

นักจัดการงานทัว่ไป ปก/ชก 17550 - - 210600 

๖ นายบวร    ลาบุรี ร.บ. 05-3-01-3102-
001  

นักทรัพยากรบุคคล 3 05-3-01-3102-
001 

นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก 16450 - - 197400 

7 น.ส.ชุติมา        อินทชยั ปวช. จ๐๐๑ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ปวช. จ๐๐๑ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ปวช. 10250 - - 123000 

8 นายนพดล       ชวยนา ปพม. จ๐๐๒ พนักงานขับรถยนต ทั่วไป จ๐๐๒ พนักงานขับรถยนต ทั่วไป ๙,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

9 นายสังกา        เชื้อกุดรู ป.๔ จ๐๐๓ คนงาน ทั่วไป จ๐๐๓ คนงาน ทั่วไป ๙,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

๑๐ นายวิทยา        วัณน ี ป.๔ จ๐๐๔ ยาม ทั่วไป จ๐๐๔ ยาม ทั่วไป ๙,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

    งานนโยบายและแผน   งานนโยบายและแผน      

๑๑ นางวิลาวรรณ     สายมัน ร.บ. 05-3-01-3103-
001 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 05-3-01-3103-
001 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก/
ชก 

23820 - - 285840 

๑๒ ----------วาง--------- ป.ตรี จ ๐๑๙ ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ป.ตรี จ ๐๑๙ ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ป.ตรี - - - - 
 
 

 

๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ 



 
 

ที่ 

 
 

ผูดํารงตําแหนง 

 
 

คุณวุฒิ 

 

กรอบอัตรากําลังเดิม 
 

กรอบอัตรากําลังใหม  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
 

เงินเดือน x ๑๒ เดือน 
 
 

หมายเหตุ 
(รวม) 

 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/ 
เงินคาตอบแทน 

    งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน   งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน      

๑๓ น.ส.อุบลรัตน     หนึ่งชนะ วท.บ. 05-3-01-3801-
001 

นักพัฒนาชุมชน 7ว 05-3-01-3801-
001 

นักพัฒนาชุมชน ปก/
ชก 

23080 - - 276960 

๑๔ นายวัชรพงษ      สิทธวิงษ วท.บ จ๐๐๕ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ป.ตรี จ๐๐๕ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ป.ตรี 17620 - - 211440 

    งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย      

๑๕ จ.อ.นรินทรชัย   งบกระโทก ร.บ. 05-3-01-3810-
001 

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 5 05-3-01-3810-
001 

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ปก/ชก 21500 - - 258000 

๑6 นายอุบล      เชิดพานิชย ผูมีทักษะ จ๐๐๖ พนักงานขับรถยนต ทักษะ จ๐๐๖ พนักงานขัยรถยนต ทักษะ 10130 - - 121560 

๑7 นายสุกัน    ศรีชมภ ู ป.๔ จ๐๐๗ พนักงานดับเพลิง ทั่วไป จ๐๐๗ พนักงานดับเพลิง ทั่วไป ๙,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

    กองคลัง   กองคลัง      

๑8 นางรุง     สุขกําเนิด บธ.บ. 05-3-04-2102-
001 

ผูอํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง) 

7 05-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง) 

ตน 26460 ๓,๕๐๐ - 359520 

    งานการเงิน   งานการเงิน      

19 น.ส.พิมพใจ     หลาม ี บธ.บ. 05-3-04-
3201-001 

นักวิชาการเงินและบัญช ี 5 05-3-04-3201-
001 

นักวิชาการเงินและบัญช ี ปก/
ชก 

20500 - - 246000 

    งานบัญชี   งานบัญชี      

๒0 ----------วาง---------  05-3-04-4201-
001 

เจาพนักงานการเงินและบัญช ี 2-4/5 05-3-04-4201-
001 

เจาหนาที่การเงินและบัญช ี ปง/ชง - - - - 

    ลูกจางประจํา   ลูกจางประจํา      

๒1 นางมยุรี      ศิริ บธ.บ. ล.๐๐๑  นักวิชาการคลัง  กลุม ๑ ล.๐๐๑ นักวิชาการคลัง กลุม ๑ 18480 - - 221760 

    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได      

๒2 นางจิราภรณ      จงแพทย บธ.บ. 05-3-04-3203-
001 

นักวิชาการจัดเก็บรายได 5 05-3-04-3203-
001 

นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก/
ชก 

19660 - - 235920 

    งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ   งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ      

๒3 นายณัฎฐพล        ชานนท ปวส. 05-3-04-4203-
001 

เจาพนักงานพัสดุ 2-4/5 05-3-04-4203-
001 

เจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง 15290 - - 183480 

๒4 น.ส.ปาริชาติ        ชวยนา ปวช. จ๐๐๘ ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ปวช. จ๐๐๘ ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ปวช. 11260 - - 135120 

 
 



 
 
ที่ 

 
 

ผูดํารงตําแหนง 

 
 

คุณวุฒิ 

 
 

กรอบอัตรากําลังเดิม 

 
 

กรอบอัตรากําลังใหม  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 
 

เงินเดือน x ๑๒ เดือน 
 
 

หมายเหตุ 
(รวม) 

 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/ 
เงินคาตอบแทน 

    กองชาง   กองชาง      

๒5 นายคชา     วาระเพียง วท.บ. 05-3-05-2103-
001 

ผูอํานวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง) 

ตน 05-3-05-2103-
001 

ผูอํานวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง) 

ตน 24970 ๓,๕๐๐ - 341640 

    งานกอสราง   งานกอสราง      

๒6 ----------วาง--------- ปวช. 05-3-05-
4701-001 

นายชางโยธา ปง/ชง 05-3-05-4701-
001 

นายชางโยธา ปง/ชง - - - - 

๒7 ----------วาง--------- ปวส. 05-3-05-4701-
002 

นายชางโยธา ปง/ชง 05-3-05-4701-
002 

นายชางโยธา ปง/ชง - - - - 

๒8 ----------วาง--------- ปวส. จ๐๐๙ ผูชวยนายชางโยธา ปวส. จ๐๐๙ ผูชวยนายชางโยธา ปวส. - - - - 

29 นายสนั่น      กันยามาศ ปวช. จ๐๑๐ ผูชวยชางไฟฟา ปวช. จ๐๑๐ ผูชวยชางไฟฟา ปวช. 10130 - - 121560 

    สวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  สวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

    งานบริหารการศึกษา   งานบริหารการศึกษา      

๓0 น.ส.ปณิสา     ประถังธาน ี กศ.ม. 05-3-08-2107-
001 

หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา) 

ตน 05-3-08-2107-
001 

หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา) 

ตน - - - - 

    งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

๓1 ----------วาง--------- ป.ตรี 05-3-08-3803-
001 

นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 05-3-08-3803-
001 

นักวิชาการศึกษา ปก/
ชก 

- - - - 
 

    งานบริหารการศึกษา   งานบริหารการศึกษา      

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน      

๓2 นางสาวนีย      อังวะ ค.บ. ๐๔-๒-๐๒๔๘ ครู คศ.๑ ๐๔-๒-๐๒๔๘ ครู คศ.๑ 20740 - - 248880 

๓3 นางอุทุมพร     ของกิ่ง ค.บ.(๕ ป) ๐๔-๒-๐๔๖๗ ครู คศ.๑ ๐๔-๒-๐๔๖๗ ครู คศ.๑ 19510 - - 234120 

๓4 นางธนพร       วรสิทธิ ์ ศ.บ. จ๐๑๑ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๑ ผูดูแลเด็ก ทักษะ 11790 - - 141480 

๓5 นางบุญมา   รักหนองแซง ม.๖ จ๐๑๒ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๒ ผูดูแลเด็ก ทักษะ 11790 - - 141480 

 
 
 



 

 
 
ที่ 

 
 

ผูดํารงตําแหนง 

 
 

คุณวุฒิ 

 
 

กรอบอัตรากําลังเดิม 

 
 

กรอบอัตรากําลังใหม  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 
 

เงินเดือน x ๑๒ เดือน 
 
 

หมายเหตุ 
(รวม) 

 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/ 
เงินคาตอบแทน 

๓6 น.ส.สําอาง     ประโพธิ์ทัง ค.บ.(๕ ป) 40-2-0653 ครู ครูผูชวย 40-2-0653 ครู ครูผูชวย 16190 - - 194280 

๓7 นางกนกพรรณ เครือไธสง ค.บ.(๕ ป) 40-2-0652 ครู ครูผูชวย 40-2-0652 ครู ครูผูชวย 16190 - - 194280 

    ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานหนองแขม   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม      

๓8 น.ส.ธนภรณ    หมวดศรี วท.บ. 
ป.บัณฑิต 

๐๔-๒-๐๒๔๙ ครู คศ.๑ ๐๔-๒-๐๒๔๙ ครู คศ.๑ 19920 - - 239040 

39 นางประไพร     ชวยนา ค.บ.(๕ ป) ๐๔-๒-๐๒๕๐ ครู คศ.๑ ๐๔-๒-๐๒๕๐ ครู คศ.๑ 20740 - - 248880 

๔0 นางทองคํา      นาอุดม ศ.บ. จ๐๑๕ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๕ ผูดูแลเด็ก ทักษะ 11790 - - 141480 

๔1 นางสมสวาด    ซายยศ ค.บ.(๕ ป) 40-2-0654 ครู ครูผูชวย 40-2-0654 ครู ครูผูชวย 16190 - - 194280 

๔2 นางลําพูน       คําโส ศ.บ. จ๐๑๗ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๗ ผูดูแลเด็ก ทักษะ 11230 - - 134760 

    สวนสงเสริมการเกษตร   สวนสงเสริมการเกษตร      

๔3 นายเดชมนตรี    สัน
เสนาะ 

กษ.บ 05-3-14-2109-
001 

หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานเกษตร) 

ตน 05-3-14-2109-
001 

หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานเกษตร) 

ตน 21620 3500 - 301440 

    งานสงเสริมการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร      

๔4 ----------วาง--------- ป.ตรี 05-3-14-3401-
001 

นักวิชาการเกษตร ปก/ชก 05-3-14-3401-
001 

นักวิชาการเกษตร ปก/ชก - 
 

- - - 
 

๔5 นายปยฉัตร      นันตะนะ วท.บ จ ๐๑๘ ผูชวยนักวิชาการเกษตร ป.ตรี จ ๐๑๘ ผูชวยนักวิชาการเกษตร ป.ตรี 17030 - - 204360 

 

 

ขอรับรองวากรอบอัตรากําลังขางตนปรากฏตามเอกสารหลักฐานและเปนผูท่ีดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันจริง 
 
 
 
 

 (นายจํานงค   หนายโสก)     
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย        



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

                 

การบริหารจัดการภายในองคกร   ใหสามารถขับเคล่ือนกระบวนการปฏิบัติงานดานตางๆ   
ตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีวางไว  โดยเฉพาะสามารถแกไขปญหาและสราง
ความพึงพอใจใหแกชุมชนทองถิ่นสูงสุด ถือเปนเปาหมายท่ีสําคัญในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย  ดังนั้น เพ่ือสรางมาตรฐานและกลไกในการบริหารสําหรับผูบริหาร  และพัฒนาความ
ชํานาญการของผูปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จึงไดวางแนวทางในการพัฒนาผูบริหาร
และบุคลากรภายในองคกร  ดังนี้ 
  ๑. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  
คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
ครอบคลุมพนักงานสวนตําบลทุกคน  และทุกตําแหนงตามกรอบแผนอัตรากําลัง 
  ๒. จัดใหมีหรือสงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงานของผูบริหาร  สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตาํบล ลูกจาง พนักงานจาง  เพ่ือสรางวิสัยทัศนท่ีดีในการปฏิบัติหนาที่ 
  ๓.  สรางบรรยากาศภายในองคกรใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนมี
จิตสํานึก ในความรับผิดชอบ ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติหนาที่  เพ่ือสนองตอบตอนโยบายของ
ฝายบริหาร  และความตองการของประชาชน 
  ๔. วางมาตรการหรือจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพ่ือปองกัน
หรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาด  ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความประมาท  เลินเลอ  รูเทาไมถึงการณ  
หรือแมแตโดยเจตนาทุจริต 
  ๕. สรางความพรอมในการปฏิบัติงานโดยจัดใหมีสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 
  ๖. สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยใชการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 
   ๖.๑  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  การใหรางวัลประจําป  และคาตอบแทนอื่น ๆ 

๖.๒  การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน 
   ๖.๓  การเล่ือนระดับ การแตงตั้ง 
   ๖.๔  การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ 
                             ๖.๕  การใหออกจากราชการ 
 

ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ  คุณธรรม 
และจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสม 

 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 



๓๓ 
 
 

การวิเคราะหบุคลากร 
             วิเคราะหกลยุทธคนในองคกร (SWOT Analysis)  ซึ่งปรากฏวาองคการบรหิารสวนตําบล
แวงนอย  มีจุดแขง็ (Strength)  จุดออน (Weakness)  รวมท้ังโอกาส (Opportunity)   และอุปสรรค 
(Threat)  ที่สงผลตอการดําเนินงานขององคกร  ดงันี ้
 

จุดแข็ง  (Strength)   
           ๑. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย มีทักษะ  ความรู  และอุดมการณ   
                ๒. การพัฒนาบุคลากรมีหลายโครงการและแตละโครงการจําเปนตองใชเงินในการใชจาย  
การดําเนินงานจะตองเปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
              ๓. การติดตามและประเมนิผลบุคลากรในองคการทําดวยความเปนธรรม  โปรงใส   
                 ๔. บุคลากรรักในหนาที่การใหบริการ   
               ๕. บุคลากรมีความรับผิดชอบสูงและทํางานเปนทีม 
 

จุดออน  (Weakness) 
                    ๑. งบประมาณรายจายดานบุคลากรมีมาก จึงไมสามารถที่จะกําหนดตําแหนงใหครบทุก
งานได ทําใหการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 

    ๒.  ตองมีความซื่อสัตยตอหนาที่  ในบางครั้งพนักงานในองคกรอาจเห็นแกประโยชน 
สวนตัวโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม  จริยธรรม จึงอาจจะกระทําผิดระเบียบได 
 

โอกาส  (Opportunity)  
                    ๑. จังหวัดขอนแกน  ถือไดวาเปนเมืองแหงการศึกษา     บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย  สามารถเพ่ิมความรู  ความสามารถดานการศึกษาไดงาย 
                    ๒. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย นํามาใชจะเปนอีก
ชองทางหนึ่งในการขับเคล่ือนการพัฒนาบุคลากร 
 

อุปสรรค  (Threat) 
๑. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีนอย ไมสามารถที่จะสงบุคลาการเขารับ 

การอบรมไดมาก   
๒. โครงสรางพ้ืนฐานในบางโครงการมีความจําเปนเรงดวน และตองใชเงนิ 

งบประมาณจํานวนมาก  
       ๓. มีการถายโอนงบประมาณภาระหนาท่ีมากขึ้น  แตไมมีอัตรากําลังถายโอนมาให 

๔. มีสวนราชการอื่นนํางานมาฝากใหทํา    เชน  การสํารวจขอมูล   การศึกษาวิจัยของ 
นักศึกษาสถาบันตางๆ  ทําใหเปนภาระแกพนักงานสวนตําบลเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหการทํางานประจําชาลง     

 
 
 
 
 



๓๔ 
 
 

  ๕.  การดําเนินงานตามนโยบายตางๆ หรือการดําเนินงานตามโครงการถายโอนกาํหนดให
มีการรายงานยุงยาก สลับ ซับซอนเกินความจําเปน ทําใหพนักงานสวนตําบลท่ีมีจํานวนนอยอยูแลว ใช
เวลาทําแบบรายงานมากกวางานในหนาท่ีประจํา 

๖. การใชจายงบประมาณอุดหนุนจากรฐับาล    มีเงื่อนไขไมแนนอนเปล่ียนแปลงทุกป 
ทําใหตองเปล่ียนแปลงการวางแผนการจัดกรอบความคดิในการทํางานใหม   เสียเวลาขั้นตอนการเบกิจาย
งบประมาณยุงยากเกินไป 

๗. งบประมาณมีจํากัด ระเบียบการใชจายงบประมาณ กําหนดการใชจายดานการ 
บริหารงานบุคคลไมเกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจําป ทําใหองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดเล็กคงเพ่ิมอัตรากาํลังตามความจําเปนไดไมตามเปาหมายท่ีจําเปนและปญหาท่ีมี 
 

                         องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ซึ่งเปนการลงทุนเกี่ยวกับมนุษยในระยะยาว (Long  term  invesment) ในอันที่จะเพ่ิมคุณคาของ
บุคลากรท้ังในดานความรู ทักษะ ศักยภาพของคน และคณุธรรม รวมท้ังเปนการเพ่ิมขดีความสามารถของ
องคกรใหสามารถรองรับกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ     การพัฒนาท่ีเปนกระบวน
ที่ตองทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยไมคํานึงถึงวาทําแลวจะกําไรหรือขาดทุน  องคกรควรทําการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ  อยางจริงจังโดยตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานทุกหนวยและท่ีสําคัญตองไดรับ
การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง  หนวยงานตองระบุเปนนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนวา
พนักงานในแตละระดับ ควรไดรับการสงเสริมความรูในดานใด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหประสบ
ความสําเร็จนั้น องคกรจะตองมีความเชื่อมั่นในคุณคาของคนเชื่อวาคนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุด 
ซึ่งนอกจากที่องคการตองพัฒนาแลวองคกรยังตองดูแลใหเขาไดมีโอกาสแสดงความสามารถในดานตาง ๆ  
ดวย 

 
 

                  
                       ตามขอ ๓๕๐  แหงประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวดัขอนแกน  เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  กําหนดใหองคการบรหิาร
สวนตําบล  จัดทําประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรบัพนักงานสวนตําบล  เพ่ือเปน
แนวทางการปฏิบัตริาชการและการปฏิบตัตินของพนกังานสวนตําบล ประกอบกบัประกาศดังกลาวขางตน 
ไดกาํหนดใหลูกจางของพนกังานสวนตําบลปฏิบตัิตนตามแนวทางการปฏิบตัิราชการ และปฏิบตัิตนตาม
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกาํหนดไวสําหรับพนกังานสวนตาํบล  ฉะนั้น   เพ่ือใหพนักงาน 

 
 
 
 

 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของพนักงานสวนตาํบล พนักงานคร ูลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 
 

และลูกจาง ผูที่มหีนาที่และความรับผิดชอบในองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัตหินาที่อยางมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  มีผลงานที่มีคุณภาพและเชื่อถือได  เปนที่ไววางใจและพึงพอใจแกประชาชน ตลอดจนมี
ความประพฤตดิีความสํานึกในหนาที ่  จึงประกาศกาํหนดคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานสวนตําบล
และลูกจาง  ดังนี ้
 

ขอ ๑  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหาร 
สวนตําบลแวงนอย ทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปน
กลางทางการเมอืง อํานวยความสะดวกและใหบรกิารแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่น
ในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาตเิหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน
ทับซอน   
  (๕) การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง  เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน 
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม  และดูแลสุขภาพส่ิงแวดลอมให  สอดคลอง รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  
 

ขอ ๒  พนักงานสวนตาํบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  องคการบริหาร 
สวนตําบลแวงนอยทุกคน จะตองมีคุณธรรมจริยธรรมของผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
      (๑) พึงยึดถือวาความเสมอภาคและความยุติธรรมและความถูกตองอยูเหนือประโยชนใดๆ 
      (๒) พึงพูดจาไพเราะออนหวานและปฏิบัตตินเปนกลัยาณมิตรกับผูรับบริการทกุคน 
      (๓) พึงใชทรัพยากรที่มอียูอยางคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุดตอองคการบริหารสวนตําบล 
      (๔) พึงเคารพผูมีอาวโุสมากกวา 
      (๕) พึงมนี้ําใจและรูจักถนอมน้าํใจลูกนอง 
      (๖) พึงเปนผูตรงตอเวลา 
 

 
 
 
 
 



๓๖ 
 
 

ขอ ๓  คุณธรรมจริยธรรมที่ผูบริหารปรารถนาจะใหบุคลากรในองคกรมี  ดังนี้ 
        (๑) มีความรับผิดชอบ 
       (๒) มีความสุจริต 
       (๓) มีวินัย 
       (๔) มีความซื่อตรงตอหนาที่ 
       (๕) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
       (๖) มีการควบคมุตนเอง 
      (๗) มีดุลพินิจท่ีดี 
       (๘) มีจิตใจที่เปดกวาง 
 
 

ขอ ๔  คุณธรรมจริยธรรมท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาปรารถนาจะไดจากผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
       (๑) มีความเคารพนับถือและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
       (๒) มีความเต็มใจท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบตามสมควร 
       (๓) มีความเปนธรรม 
       (๔) มีน้ําใจและรูจักถนอมน้ําใจลูกนอง 
       (๕) มีความสามารถในการกระตุนและใหกําลังใจแกหมูคณะ 
       (๖) มีความพรอมท่ีจะยกยองชมเชยผลงาน 
       (๗) มีความพรอมท่ีจะชวยเหลือลูกนอง  
       (๘) มีเวลาวางใหแกลูกนองตามสมควร 
       (๙) มีอัธยาศัยและมีมารยาท 
      (๑๐) มีความกลาในการตัดสินใจดวยความรับผิดชอบของตน 
 

ขอ ๕  คุณธรรมจริยธรรมที่พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงาน 
จาง องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทุกคน ที่จะตองปฏิบัติตอบุคคลภายนอก 
       (๑) มีความเคารพนับถือผูอื่นพอสมควร 
      (๒) มีความเต็มใจที่จะใหบริการอยางโปรงใส 
       (๓) มีความเปนธรรม 
       (๔) มีน้ําใจตอผูท่ีมาติดตอหรือขอรับบริการ 
       (๕) มีความกระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูมาติดตอหรือขอรับบริการ 
       (๖) รูจักคุณคาของเวลาของผูมาติดตอหรือขอรับบริการ 

 
 
 
 



๓๗ 
 
 

ขอ ๖  คุณธรรมจริยธรรมที่พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงาน 
จาง องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยทุกคน ที่จะตองปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงาน 
       (๑) ความรวมมือ 
       (๒) ความซื่อสัตยตอหมูคณะ 
       (๓) ความเคารพนบัถือในกันและกัน 
       (๔) ความเอื้อเฟอและความมีน้ําใจตอกัน 
       (๕) ความมีน้ําใจที่เปดกวางรับฟงซึ่งกันและกัน 
       (๖) ความถอมตน 
       (๗) รับผิดชอบงานในหนาที่ของตนเมื่อรวมปฏิบัติงานกับผูอื่น 

 
 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
ขอ  ๗  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ขององคการ 

บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองจงรักภักดีตอชาติ   ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ขอ  ๘  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ขององคการ 

บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองเปนแบบอยางทีด่ีในการรักษาไวและปฏิบัตติามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณา-
จักรไทยทุกประการ 

ขอ  ๙  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ขององคการ 
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองเปนแบบอยางทีด่ีในการเปนพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครดั 

ขอ  ๑๐  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ขององคการ 
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเส่ือมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนง
หนาที่ 

ขอ ๑๑  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ขององคการ 
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเท
สติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามภาระหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย  
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ และประชาชน 

ขอ  ๑๒  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ขององคการ 
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน ดวยความเปนธรรม รวดเร็ว  
และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

   

 
 
 
 



๓๘ 
 

ขอ  ๑๓  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ขององคการ 
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
  ขอ  ๑๔  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ 
จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
เทานั้น 

ขอ  ๑๕  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการ 
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ขอ  ๑๖  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตาํบลแวงนอย ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือ
ประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
  ขอ  ๑๗  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ มี
มนุษยสัมพันธอันดี   ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของ
ผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

จริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  จริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชพีพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย พึงยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด   
เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงของวิชาชีพ  ดังนี้ 
 

จรรยาบรรณตอตนเอง 
  ๑. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนกังานจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล   
  ๒. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิ
ชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 
   

 
 
 
 



๓๙ 
 

๓. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ขององคการ 
บริหารสวนตาํบลแวงนอย พึงมีทัศนคติท่ีดี  พัฒนาตนเองใหมคีุณธรรม  จริยธรรม  รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู  
ความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 

จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
  ๑. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  พึงปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค  และปราศจากอคติ   
  ๒. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  พึงปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอยางเต็มกําลัง  ความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุผล โดย
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 
  ๓. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  พึงประพฤติตนเปน
ผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ 

๔. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  พึงดูแลรักษา และ 
ใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด  คุมคา  โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย  หรือส้ินเปลือง  เย่ียง
วิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
 

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชา  และผูรวมงาน 
  ๑. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  พึงมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความชวยเหลือกลุมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวย
ทํางาน และการแกไขปญหารวมกันรวมท้ังเสนอแนะในส่ิงที่เห็นวามีประโยชนตอการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบดวย 
  ๒. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ซึ่ งเปน
ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส ผูอยูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการและ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม   

๓. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงชวยเหลือเกื้อกูล 
กันในทางท่ีชอบรวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการ
ปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนสวนรวม 
  ๔.  พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงปฏิบัติตอ
ผูรวมงาน  ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ  และมนุษยสัมพันธอันดี 
   

 
 
 
 



๔๐ 
 

๔. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  พึงละเวนจากการ 
นําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง 
 

จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
  ๑. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงใหบริการ
ประชาชนอยางเตม็กําลังความสามารถ  ดวยความเปนธรรม  เอื้อเฟอ  มีน้ําใจ  และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ
ออนโยน  เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได  หรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติ  ควร
ชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
ตอไป 
  ๒. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงประพฤติตนให
เปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  ๓. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พึงละเวนการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหหาจากผูมาติดตอ
ราชการ  หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้น  หากไดรับไวแลวและทราบ
ภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีรับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรแกกรณี 
 

จริยธรรมตามหลักของศาสนา 
  พนักงานที่นับถือศาสนาใดใหประพฤตปิฏิบัตติามหลักธรรมของศาสนานัน้   สวนที่นับถอื
ศาสนาพุทธ  ขอใหยึดถือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ดังตอไปนี้ 
  ๑. สัปุริสธรรม  ๗  แปลวา  ธรรมของคนดี  มี  ๗ ประการ  คือ 
  ๑.๑ ธัมมัญุตา   รูหลัก  และรูจักเหตุ  คือ  รูหลักการและกฎเกณฑของส่ิงทั้งหลายที่
ตนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนนิชีวติ  ในการปฏิบัติกิจหนาที่และดําเนินกิจการตางๆ รูจักเขาใจในส่ิงที่ตน
จะตองประพฤติ  ปฏิบัติ  ตามเหตุผล เชน  รูวาตําแหนง  ฐานะ  หนาท่ี อาชีพ  การงานของตน  มีหนาท่ี
และความรับผิดชอบอยางไร  มีอะไรเปนหลักการ  จะตองทําอยางไรจึง  จะเปนเหตุท่ีบรรลุถึงผลสําเร็จท่ี
เปนไปตามหนาท่ีและความรับผิดชอบนั้น   เปนตน  ตลอดจนรูวาเทาทันหลักความจริงของธรรมชาติ  
เพ่ือปฏิบัติชีวิตอยางถูกตอง  มีจิตใจเปนอิสระไมตกเปนทาสของโลกและชีวิตนั้น    

          ๑.๒ อัตถัญุตา  รูความมุงหมายและรูจักผล  คือ รูความหมายและความมุงหมาย
ของหลักการที่ตนปฏิบัต ิ เขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมที่ตนกระทํา รูวาหลักการนั้น ๆ มีความมุงหมาย 
อยางไร  รูวาตนทําอยูอยางไร  ดําเนินชีวิตอยางนั้น  เพ่ือประสงคประโยชนอะไร หรือควรจะไดบรรลุถึง
ผลประโยชนอยางไร  วาตนทําอยูอยางไร  ดําเนินชีวิตอยางนัน้  หรือเพ่ือประสงคประโยชนอยางไร  หรือ 

 
 
 
 



๔๑ 
 
ควรจะไดบรรลุถึงผลประโยชนอยางไรที่ใหทําหนาที่ตําแหนง  ฐานะ การงานอยางนั้น  กําหนดวางกันไว
ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด  คือรูความหมายของคติกรรม  และประโยชนท่ีเปนสาระของชีวิต 
  ๑.๓ อัตตัญุตา   รูจักตน   คือ รูความเปนจริงวาตนนั้นวา  โดยฐานะภาวะ  เพศ  
กําลัง ความรู  ความถนัด  ความสามารถ  และคุณธรรม   เปนตน  แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม  
และรูจักแกไขปรับปรุงสงเสริมทําการตางๆ ใหสอดคลองถูกจุดตรงทางท่ีจะใหเจริญงอกงาม  บงัเกิดผลด ี
  ๑.๔ มัตตัญุตา  รูจักประมาณ   คือ  รูจักพอดี  เชน  รูจักประมาณในการบริโภค  
รูจักประมาณในการใชจายทรัพย    รูจักความพอเหมาะพอดีในการพูด  การปฏิบัติกิจและการทําการ
ตางๆ  ตลอดจนการพักผอนนอนหลับ  และการสนุกสนานรื่นเริงตางๆ 

๑.๕  กาลัญุตา     รูจักกาล    คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาท่ีพึงใชใน 
การประกอบกิจ  กระทําหนาท่ีการงานปฏิบัติการตางๆ  และเกี่ยวกับผูอื่น  เชน  รูวาเวลาไหนควรทํา
อะไรและทําใหตรงเวลา  ใหเปนเวลา ใหทันเวลา  ใหพอเวลา  ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา  เปนตน  

๑.๖ ปริสัญุตา   รูจักชุมชน   คือ รูจักถิ่น รูจักที่ชุมชน และรูจักชุมชน รูกาลอันควร   
ประพฤติในถิ่นท่ีชุมชนและตอชุมชนนั้นวาชุมชนนี้เมื่อเขาไปหาควรทํากิริยาอยางไร ควรพูดอยางไร ควร
เกี่ยวของ   ควรตองสงเคราะห  ควรรับใช  ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนี้    เปนตน    
  ๑.๗ บุคคลัญุตา   รูจักบุคคล   คือ รูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวา  โดย
อัธยาศัย   ความสามารถ และคุณธรรม  เปนตน กลาวคือ รูจักท่ีปฏิบัติตอบุคคลอื่นๆ ดวยดีวาควรจะคบ
หรือไม ไดคติอะไร  จะสัมพันธเกี่ยวของ จะใช จะยอง จะตําหนิ หรือจะแนะนํา  ส่ังสอนอยางไร  จึงจะ
ไดผลดี 
 
 

หลักการบรหิารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ี
  เมื่อท้ังเหลาราชการประจําและขาราชการการเมืองมีจิตสํานึก  ทัศนคติ และพฤติกรรม
เปนขาราชการท่ีดี  มีคุณธรรม  และจริยธรรมท่ีดีแลว  เราควรบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ี
สงเสริมใหมีการพัฒนาที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอยางนอย ๖ ประการ  ดังนี ้
  ๑. หลักนิติธรรม ไดแก  การตรวจกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับตางๆ  ใหทันสมัยและเปน
ธรรมเปนท่ียอมรับและสังคมนิยมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับเหลานั้น 
  ๒. หลักคุณธรรม ไดแก  การสงเสริมคนดี  คนเกง  ใหไดเขามาบริหารกิจการบานเมือง   
สังคม  และประเทศชาติ  การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม 
  ๓. หลักความโปรงใส  ไดแก  การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคน  ในสังคมโดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส 
 

 
 
 
 
 



๔๒ 
 
  ๔. หลักการมีสวนรวม  ไดแก  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินปญหาสําคัญ 

๕. หลักความรับผิดชอบ  ไดแก  การตระหนักในสิทธิหนาที่  ความสํานึกในความ 
รับผิดชอบตอสังคม  การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง  และการกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
  ๖. หลักความคุมคา  ไดแก  การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด  เพ่ือเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 
 
 
 

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



 
 

ส่วนที ่๒ 
 

 

การกาํหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ  

    และอาํนาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบของส่วนราชการ 

 

การกาํหนดตําแหน่งพนักงาน อบต. และลูกจ้างประจํา 

 

การจัดบุคลากรลงสู่ตําแหน่งตามกรอบแผนอตัรากาํลงั    

     ๓ ปี 

 

 

 



  

 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

เรื่อง    การกําหนดโครงสรางสวนราชการ  การแบงสวนราชการ  และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ของสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล 

………………… 
           

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย       ไดขอความเห็นชอบกําหนดโครงสราง 
สวนราชการการแบงสวนราชการ   และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการ  ขององคการบริหาร
สวนตําบลตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน) 
 

         บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน) ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗   เม่ือวันท่ี  ๒๖  กันยายน ๒๕๕๗   เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
กําหนดโครงสรางสวนราชการ    การแบงสวนราชการภายใน   และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ของสวน
ราชการองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบแลว ตามหนังสือจังหวัดขอนแกน 
ท่ี ขก ๐๐๓๗.๒/๑๔๑๙   ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ 
 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙  และ ๒๓๑ แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน)  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแกไข
เพ่ิมเติม องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  จึงกําหนดสวนราชการ  การแบงสวนราชการภายในและอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการ เพ่ือรองรับอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยองคการ
บริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  และกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีใหองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้   
    

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  ๘)   
เลขท่ีตําแหนง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑     เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง   และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ เรื่องท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งการ
เก่ียวกับนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล  เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เรื่องซ่ึงตกลงกันไมได  ระหวางหนวยงานตางๆ ภายใตบังคับ
บัญชา เรื่องในหนาท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล  เรื่องท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นเปนปญหาและ
เสนอมาเพ่ือรับคําวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องท่ีปลัดองคการสวนตําบลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องท่ี
หัวหนาสวนราชการตาง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 

 
 
 
 
 
 



  

 
-๒- 

 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  ๗) 

เลขท่ีตําแหนง  ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒   เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล รองจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องท่ีมี
กฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ   ระบุใหเปนอํานาจหนาท่ีของปลัดองคการบริหารสวนตําบล หากกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน และปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
ไดมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 

งานตรวจสอบภายใน  มี ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานองคการ- 
บริหารสวนตําบล) เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง  โดยมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจาย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบ 
การเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสิน และการทํา
ประโยชนจากทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล    มี    หัวหนาสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล(นักบริหารงานท่ัวไป ๖) เลขท่ีตําแหนง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง  และพนักงานจาง โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวน
ตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใด ในองคการบริหารสวนตําบล
โดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยงาน
ภายใน  ดังนี้ 
  ๑.๑ งานบริหารท่ัวไป  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
    (๑) งานสารบรรณกลางขององคการบริหารสวนตําบล 
    (๒) งานสารบรรณกลางของสํานักงานปลัด  

(๓) งานรับ-สงเอกสารท้ังภายในและบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
(๔) งานพัฒนาระบบการสารสนเทศ 
(๕) งานเก็บรักษาหนังสือราชการ 
(๖) งานควบคุมการลงทะเบียนคําสั่งและประกาศของ อบต. 
(๗) การรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 
(๘) งานทําลายหนังสือ/เอกสาร 
(๙) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ของบุคลากรในองคกร 
(๑๐) งานสาธารณกุศลของ อบต.และหนวยงานตางๆท่ีขอความรวมมือมา 
(๑๑) งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
(๑๒) งานเบิกจายงบประมาณประจําปในสังกัด 
 

 
 
 
 
 
 



  

-๓- 
 

(๑๓) งานสวัสดิการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงาน อบต. และ 
ลูกจางของสํานักงานปลัด 
  (๑๔) งานตอนรับและเลี้ยงรับรองตางๆ  
  (๑๕) งานเก่ียวกับการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
อบต. และลูกจางของสํานักงานปลัด 

  (๑๖) งานประชุม/สัมมนาของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. 
และพนักงานจาง 
  (๑๗) งานการยื่นแบบแสดงรายการทะเบียนทรัพยสินของนายก อบต.  
รองนายกฯ  หรือคณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาฯ 
  (๑๘) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัตินายกฯ รองนายกฯ หรือคณะ 
ผูบริหาร  และสมาชิกสภาฯ รวมท้ังงานบัตรประจําตัว 
  (๑๙) การลาประเภทตางๆ ของนายกฯ รองนายกฯ หรือคณะผูบริหาร และ 
สมาชิกสภาฯ  
  (๒๐) งานการดําเนินคดี ฟองรองเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ อบต. 
    (๒๑) งานการสอบสวนและวินัยพนักงานของ อบต. 

(๒๒) งานตราขอบัญญัติท่ีมิใชขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย 
    (๒๓) งานนิติกรรมสัญญาของ อบต. 

(๒๔) งานการบริหารงานบุคคลของพนักงาน อบต. และลูกจาง 
(๒๕) งานการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ 
(๒๖) งานการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
(๒๗) งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประจําตัวพนักงาน อบต. และลูกจาง 
(๒๘) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
(๒๙) งานประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปพนักงาน อบต. และลูกจาง 
(๓๐) งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง 
(๓๑) งานพัฒนาบุคลากร 
(๓๒) งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานและลูกจาง  การใหบําเหน็จ 

ความชอบเปนกรณีพิเศษ  
(๓๓) งานประกันสังคมพนักงานจาง อบต. 
(๓๔) งานการลาประเภทตางๆ ของพนักงานอบต.ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
(๓๕) ศึกษาและวิเคราะหขาวเพ่ือเสนอแนะวางแผน หรือโครงการท่ี 

เก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติ 
(๓๖) งานทางดานกฎหมาย งานสอบสวน ควบคุมการตรวจสอบ  และ 

ดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัติ  และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
-๔- 

 
   (๓๗) การดูแลรักษาจัดเตรียม และใหบริการเรื่องสถานท่ีหองประชุม วัสดุอุปกรณ
การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานพิธีการตาง ๆ 
   (๓๘) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ๑.๒ งานนโยบายและแผน  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 



  

(๑) งานสารบรรณของงาน นโยบายและแผน 
(๒) งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
(๓)  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของงานนโยบายและแผน 

   (๔) การวิเคราะหขอมูลเพ่ือประกอบในการกําหนดนโยบาย   
   (๕) การประสานแผน ประมวลแผน จัดทําแผนพัฒนา อบต. 

(๖) การติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
   (๗) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง 
   (๘) การประสานขอมูล ประมวลขอมูล รวบรวม จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

(๙) งานการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ   
(๑๐) งานรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน  หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ท่ี 

เก่ียวของกับการดําเนินงาน และการประชาสัมพันธของ อบต. 
(๑๑) งานพิจารณาวางหลักเกณฑ  ปรับปรุงและแกไขระเบียบ วิธีการ 

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธใหเหมาะสม    
(๑๒) งานการวางระบบ พัฒนาระบบ ดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หนวยงาน 
(๑๓) งานการศึกษา  วิเคราะห  จัดระบบ และวางแผนการประมวลผล 

ขอมูลดวยเครื่องจักรประมวลผล 
(๑๔) งานบริการใหคําแนะนําวิธีการดูแลรักษาเครื่องจักรประมวลผลของ 

หนวยงาน 
(๑๕) งานการศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห  จัดระบบขอมูลท่ีเปนประโยชนใน 

การพัฒนาและการลงทุน 
(๑๖) งานใหบริการ  ใหคําแนะนํา  ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนา 

และการลงทุน 
             (๑๗) งานการศึกษา วิเคราะห  รวบรวมความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือ

ถายทอดและพัฒนาทักษะการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑๘) งานการใหบริการเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แกเยาวชนและประชาชน 
         (๑๙)  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   -๕- 
  ๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 

(๑) งานสารบรรณของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    
(๒) งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
(๓) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    

   (๔) งานสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  พิการ  เอดส 
                              (๕) สนับสนุนผูประสบปญหาสาธารณะภัย  ผูดอยโอกาสในสังคม 
                              (๖) งานฌาปนกิจสงเคราะห   

(๗) สงเสริมและพัฒนาเยาวชนในชุมชน 
(๘) พิทักษสตรีและเด็ก 
(๙) กีฬาและนันทนาการชุมชน 
(๑๐) สรางความเขมแข็งของครอบครัว 
(๑๑) งานเคหะชุมชน 



  

(๑๒) กองทุนชุมชน 
(๑๓) สถิติขอมูลหมูบาน 
(๑๔) วิจัย/พัฒนา  
(๑๕) สงเสริมสนับสนุนเครือขายภาคประชาชน 
(๑๖) การประชุมองคกรภาคประชาชน 
(๑๗) เวทีสาธารณะชุมชน 
(๑๘) ประเพณีและวันสําคัญในชุมชน 
(๑๙) จัดตั้งชุมชนยอยเพ่ือพัฒนา  
(๒๐)  เลือกตั้ง หรือสรรหาคณะกรรมการชุมชน 
(๒๑)  การแตงตั้ง และการหมดสมาชิกภาพกรรมการชุมชน 
(๒๒)  แผนท่ีชุมชน 
(๒๓) ศูนยฝกอาชีพ 
(๒๔) สงเสริมอาชีพอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
(๒๕) การตลาด 

  (๒๖) การจัดทําบัญชี / การออม 
  (๒๗) พัฒนาผลิตภัณฑ 
  (๒๘) อบรมสัมมนา 
  (๒๙) ทัศนาศึกษาดูงานชุมชน 
  (๓๐) ประสานองคกรเพ่ือพัฒนา 
  (๓๑) เสียงตามสายชุมชน 
  (๓๒) ศูนยพัฒนาการเรียนรู และหองสมุดชุมชน 
          (๓๓) การควบคุมการประกอบกิจการท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

-๖- 
        (๓๔) งานควบคุม ปองกันการอนามัยท่ีเก่ียวของกับสภาวะแวดลอมอันจะมีผล 

หรืออาจจะมีผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
          (๓๕) การอาชีวอนามัย 
          (๓๖) สุสานและฌาปนสถาน 
          (๓๗) การคุมครองผูบริโภค 
          (๓๘) การควบคุมสัตวเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

      (๓๙) งานวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
        (๔๐) งานพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
        (๔๑) งานดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
        (๔๒) งานสรางจิตสํานึกประชาชนในการลดการสรางขยะ 

  (๔๓) งานนําขยะรีไซเคิลมาใชประโยชน 
  (๔๔) งานนําขยะยอยสลายมาใชประโยชน 

            (๔๕) งานจัดการขยะอันตราย 
                  (๔๖) งานจัดเก็บ รวบรวม และขนสงมูลฝอยไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาล 

                             (๔๗) การบริหารจัดการการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของศูนยบริการ 
สาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
             (๔๘) งานรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
  (๔๙) การสรางสุขภาพภาคประชาชน 



  

 (๕๐) สํารวจขอมูลเบื้องตนใน เขตชุมชนเพ่ือจัดทําแผนงาน 
         (๕๑) ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือทํากิจกรรมในดานตางๆ   
         (๕๖) ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ เขาใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน 
         (๕๗) ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
         (๕๘) การวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
         (๕๙) การพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 (๖๐) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (๒) งานตรวจอาคารสถานท่ีท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยไดงาย 
   (๓) งานควบคุมและตรวจสถานท่ีของนายตรวจอัคคีภัย 
   (๔) งานควบคุมกําจัดหรือทําลายสิ่งท่ีอาจเกิดอัคคีภัยในสถานท่ี 

(๕) งานทําแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
   (๖) งานสงเสริมการจัดใหมีระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
   (๗) งานเผยแพรและประชาสัมพันธระบบความปลอดภัย 
   (๘) งานตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานท่ี 
             -๗- 
 

   (๙) งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
   (๑๐) งานปองกันและระงับอัคคีภัย 
   (๑๑) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการ
ปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตาง ๆ 
   (๑๒) งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๑๓) งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน 
   (๑๔) งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๑๕) งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมท้ัง
ดําเนินการดานกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการปองกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ  และสาธารณภัยอ่ืน 
เชน อุทกภัย วาตภัย 
   (๑๖) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

          ๒. กองคลัง  มี  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗)   เลขท่ีตําแหนง๐๔-๐๑๐๓-
๐๐๑   เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ
งานการจาย  การรับ  การนําสงเงิน  การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ 
ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน  คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํา
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและ
รายจายองคการบริหารสวนตําบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวยงาน 
ดังตอไปนี้ 

๒.๑ งานการเงิน   มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การตรวจสอบการเบิกจายทุกประเภท 
   (๒) การจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน 

(๓) การจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย  
   (๔) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 



  

๒.๒ งานบัญชี  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
(๑) การจัดทําบัญชีและทะเบียนท่ีเก่ียวของทุกประเภท 

   (๒) การจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอ่ืน ๆ  
   (๓) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การศึกษาวิ เคราะหและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร 
คาธรรมเนียม และจัดหารายไดอ่ืน ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล 
   (๒)  การวางแผนการจัดเก็บรายได และการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได 
   (๓)  การวางแผน และโครงการเก่ียวกับการจัดหารายไดขององคการบริหาร 
สวนตําบล 

-๘- 
 

   (๔)  การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน และกําหนดคารายปของภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ีและรายไดอ่ืน 
   (๕)  การประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีอากร 
   (๖)  การจัดทําหนังสือแจงใหผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา 
   (๗)  การตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 
หรือ คํารองภายในกําหนด และรายชื่อผูไมชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ ภายในกําหนดของแตละป   
   (๘)  การจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมมายื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินภายในกําหนด 
   (๙) การจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษีกรณีไมมาชําระภาษี คาธรรมเนียม
และรายไดอ่ืนภายในกําหนด 
   (๑๐)  การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาษีทองถ่ิน (ไมยื่นแบบฯ และไมชําระภาษี)  โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ 
   (๑๑)  การดําเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
   (๑๒)  การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการเรงรัดรายได 
   (๑๓)  เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การซ้ือและการจาง 
   (๒) การซอมและบํารุงรักษา 
   (๓) การจัดทําทะเบียนพัสดุ 

(๔) การตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ  
   (๖) การจัดทําบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ    
   (๗) การจัดทําประกาศประกวดราคา 
   (๘) การตรวจสอบพัสดุประจําป 
   (๙) การหาขอเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ 
   (๑๐) การจําหนายพัสดุ/การลงจายออกจากบัญชี 
   (๑๑) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย     
  ๓. กองชาง    มีผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ๗)  เลขท่ีตําแหนง ๐๕-๐๑๐๔-
๐๐๑  เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการ



  

สํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ
และเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ 
งานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน 

  -๙-    
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ
รักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  
ประกอบดวยงานภายใน  ดังนี้ 
  ๓.๑ งานกอสราง   มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม 
   (๒) การวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม 
   (๓) การใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงานทางดานวิศวกรรม 
   (๔) การออกแบบรายการละเอียดทางดานวิศวกรรม 
   (๕) การสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณ  ออกแบบกําหนดรายละเอียด
ทางดานวิศวกรรม 
   (๖) การศึกษาวิเคราะหทางดานวิศวกรรม 
   (๗) การประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม 
   (๘) การควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม 
   (๙) การบริหารแบบแปลนกอสรางอาคารใหแกประชาชน 
   (๑๐) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   (๑) การกอสรางถนน สะพาน ทางเทา และสิ่งติดตั้งอ่ืน  ๆ  
   (๒)  การวางโครงการและควบคุมการกอสราง 
   (๓) การซอมบํารุงถนน สะพาน ทางเทา 
   (๔) การควบคุมพัสดุ งานดานโยธา 
   (๕) การประมาณราคาเก่ียวกับการบํารุงรักษาทางและสะพาน 
   (๖) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    (๗) การจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

(๘) การสํารวจรวบรวมขอมูลดานผังเมือง ใหคําปรึกษาดานผังเมืองและ
สิ่งแวดลอม  และงานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด 

(๙) การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
(๑๐) แผนท่ีภาษี 
(๑๑) การควบคุมแนวเขตถนน   ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน 
(๑๒) การควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม 

  ๔. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหัวหนาสวนการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษา 
๖) เลขท่ีตําแหนง ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง โดยมี
หนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา 
การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ประกอบดวยงานภายใน ดังนี ้

-๑๐- 
 



  

  ๔.๑  งานบริหารการศึกษา  มี หนาท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) งานสํารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา 
   (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา 
   (๓) งานประสานงานการดําเนินการดานวิชาการกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   (๔) งานสํารวจรวบรวมขอมูลตาง  ๆเก่ียวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบ 
   (๕) ดําเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาองคการ
บริหารสวนตําบลสัมพันธและประสานงานดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานกีฬาประจําปทุกประเภท 
   (๖) ศึกษา คนควา รวบรวม องคความรูทางดานศิลปะ และวัฒนธรรม 
   (๗) การพัฒนาแหลงมรดกทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๘) การฟนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
   (๙) การสงเสริม อนุรักษ ภูมิปญญาทองถ่ินทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๑๐) การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในการดําเนินงานดานวัฒนธรรม 
   (๑๑) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานวัฒนธรรม 

(๑๒) การสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรม 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ๔.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
   (๑) การควบคุมดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๒) การควบคุม จัดเตรียม และใหบริการวัสดุ อุปกรณ คูมือครู สื่อการเรียนการ
สอนแกโรงเรียน 
   (๓) การติดตอประสานงานกับสถานท่ีศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   (๔) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   (๕) การเผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ
อันเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๖) การสงเสริมสุขภาพอนามัย 
   (๗) การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
   (๘) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   (๙) การกํากับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล    
  (๑๐) การตรวจสอบหลักฐานเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 
   (๑๑) การพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน 
   (๑๒) การดูแล จัดเตรียม และใหบริการวัสดุอุปกรณ คูมือครู สื่อการเรียนการสอน
แกโรงเรียน 

-๑๑- 
   (๑๓) การจัดตั้งและสงเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิตาง ๆ ตลอดจนการ
จัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
   (๑๔) การติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   (๑๕) การเผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทาง
ราชการอันเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียน 
   (๑๖) การสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
   (๑๗) การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 



  

   (๑๘) การปลูกฝงวินัย และ ถายทอดวัฒนธรรมของชาติ 
   (๑๙) การปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับเด็กและชุมชน 
   (๒๐) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. สวนสงเสริมการเกษตร   มี   หัวหนาสวนสงเสรมิการเกษตร  (นักบริหารงาน- 
การเกษตร ๖)  เลขท่ีตําแหนง ๑๔-๐๑๑๒-๐๐๑ เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จาง โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการเกษตร ดานสัตวแพทย และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวยงานภายใน ดังนี้ 

   ๕.๑  งานสงเสริมการเกษตร  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
(๑)  การรวมกลุมเกษตรกร    
(๒)  การถายทอดความรูทางการเกษตร   
(๓)  การใหคําปรึกษาปญหาเกษตร   
(๔)  การสงเสริมอาชีพทางการเกษตร  
(๕)  การปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพันธุ  
(๖)  การคัดพันธุตานทานโรค ศัตรูพืช  
(๗)  การปรับปรุงวิธีการผลิตการใชปุยการเก็บรักษาผลผลิตจากขาว พืชไรพืชสวน   
(๘)  การสาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช  
(๙) การใหคําปรึกษาแนะนํา อบรม และสงเสริมวิชาการและความกาวหนา 

ทางการเกษตร  
(๑๐) การตรวจสอบ  วิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการทดลอง  วิเคราะห 

วิจัยพันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุยเคมี  
(๑๑) การตรวจสอบควบคุมพืช และวัสดุการเกษตร เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย  
(๑๒) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

(นายหนูกาลน   นิบุญทํา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 



  
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
เรื่อง  การกําหนดตาํแหนงพนักงานสวนตําบลลกูจางประจําและพนักงานจาง 

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย    ไดรายงานขอความเห็นชอบกําหนดตําแหนง 
พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา  ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน (ก.อบต.
จังหวดัขอนแกน) 
 

  บัดนี้    คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน  (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน)  
ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๗     เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน   ๒๕๕๗     เห็นชอบใหองคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย   กําหนดตําแหนงพนกังานสวนตําบลและลูกจางประจํา  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบล ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  ซึ่งแจงใหทราบแลวตามหนังสือ
จังหวัดขอนแกน ที่ ขก ๐๐๓๗.๒/๑๔๑๙   ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  วรรคทาย   ประกอบกับมาตรา  ๑๕ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ขอ ๑๓  และขอ ๒๐  ประกาศ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  ๑๑  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕  และแกไขเพ่ิมเติมองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  จึงประกาศกําหนด
ตําแหนงพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา ดังตอไปนี้ 
 

 

ท่ี ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ระดับ จํานวน หมายเหต ุ

๑ ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล (นบห.อบต.) ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ๘ ๑  

๒ รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบล(นบห.อบต.) ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ ๗ ๑  

 
 

งานตรวจสอบภายใน     

๓ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๐๒-๐๒๐๑-๐๐๑ ๓-๕/๖ว ๑  

 
 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล     

๔ หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.(นบห.งานทั่วไป)  ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ ๖ ๑  

 
 

งานบริหารท่ัวไป     

๕ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป ๐๑-๐๒๑๑-๐๐๑ ๕ ๑  

๖ บุคลากร ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ ๓-๕/๖ว ๑  

๗ ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ (ภารกิจ) จ.๐๐๑ ปวช. ๑  

-๒- 
 

 

ท่ี ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ระดับ จํานวน หมายเหต ุ

๘ พนักงานขับรถยนต  (ทัว่ไป) จ.๐๐๒ ทั่วไป ๑  



  

๙ คนงานท่ัวไป (ทั่วไป) จ.๐๐๓ ทั่วไป ๑  

๑๐ ยาม (ทัว่ไป) จ.๐๐๔ ทั่วไป ๑  

 
 

งานนโยบายและแผน     

๑๑ เจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ ๖ว ๑  

๑๒ ผูชวยเจาหนาทีว่ิเคราะหฯ (ภารกิจ) จ.๐๑๙ ป.ตร ี ๑  

 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน     

๑๓ นักพัฒนาชุมชน ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ ๖ว ๑  

๑๔ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) จ.๐๐๕ ป.ตร ี ๑  

 
 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

๑๕ นักปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ๐๑-๐๒๒๕-๐๐๑ ๓-๕/๖ว ๑  

๑๖ เจาพนักงานปองกนัฯ  ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ ๕ ๑  

๑๗ พนักงานขับรถยนต  (ภารกจิ) จ.๐๐๖ ทักษะ ๑  

๑๘ พนักงานดบัเพลิง  (ทั่วไป) จ.๐๐๗ ทั่วไป ๑  

 
 

กองคลัง     

๑๙ ผูอํานวยการกองคลัง (นบห.คลัง) ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ๗ ๑  

 
 

งานการเงิน     

๒๐ นักวชิาการเงนิและบญัช ี ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ ๓ ๑  

 
 

งานบัญช ี     

๒๑ เจาหนาที่การเงนิและบญัช ี ๐๔-๐๓๐๕-๐๐๑ ๑-๓/๔ ๑  

 
 

ลูกจางประจํา     

๒๒ นักวชิาการคลัง ล ๐๐๑ กลุม๑ ๑ วางใหยุบเลิก 

 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได     

๒๓ เจาพนักงานจัดเกบ็รายได ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ ๕ ๑  

 
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ     

๒๔ เจาพนักงานพัสด ุ ๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑ ๓ ๑  

๒๕ ผูชวยเจาหนาทีพั่สดุ (ภารกจิ) จ.๐๐๘ ปวช. ๑  

-๓- 
 

 

ท่ี ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ระดับ จํานวน หมายเหต ุ

 
 

กองชาง     

๒๖ ผูอํานวยการกองชาง (นบห.งานชาง) ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ๖ ๑  

 
 

งานกอสราง     

๒๗ ชางโยธา ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑ ๑-๓/๔ ๑  



  

 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

๒๘ นายชางโยธา ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ ๒-๔/๕ ๑  

๒๙ ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ) จ.๐๐๙ ปวส. ๑  

๓๐ ผูชวยชางไฟฟา (ภารกิจ) จ.๐๑๐ ปวช. ๑  

 
 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

๓๑ หัวหนาสวนการศึกษาฯ (นบห.งานศกึษา) ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ ๖/๗ ๑  

 
 

งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

๓๒ นักวชิาการศึกษา ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑ ๖ว ๑  

 
 

งานบริหารการศึกษา     

 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานนาจาน     

๓๓ คร ู ๐๔-๒-๐๒๔๘ คศ.๑ ๑  

๓๔ คร ู ๐๔-๒-๐๔๖๗ คศ.๑ ๑  

๓๕ ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) จ.๐๑๑ ทักษะ ๑  

๓๖ ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) จ.๐๑๒ ทักษะ ๑  

๓๗ ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) จ.๐๑๓ ทักษะ ๑  

๓๘ ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) จ.๐๑๔ ทักษะ ๑  

 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานหนองแขม     

๓๙ คร ู ๐๔-๒-๐๒๔๙ คศ.๑ ๑  

๔๐ คร ู ๐๔-๒-๐๔๕๐ คศ.๑ ๑  

๔๑ ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) จ.๐๑๕ ทักษะ ๑  

๔๒ ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) จ.๐๑๖ ทักษะ ๑  

๔๓ ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) จ.๐๑๗ ทักษะ ๑  

-๔- 
  

 

ท่ี ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ระดับ จํานวน หมายเหต ุ

 
 

สวนสงเสริมการเกษตร     

๔๔ หัวหนาสวนสงเสรมิการเกษตร(นบห.การเกษตร) ๑๔-๐๑๑๒-๐๐๑ ๖/๗ ๑  

 
 

งานสงเสรมิการเกษตร     

๔๕ นักวชิาการเกษตร ๑๔-๐๗๐๘-๐๐๑ ๖ว ๑  

๔๖ ผูชวยนักวิชาการเกษตร (ภารกิจ) จ.๐๑๘ ป.ตร ี ๑  
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 



  
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

     (นายหนูกาลน   นบิุญทํา) 
                                        นายกองคการบรหิารสวนตําบลแวงนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คําส่ังองคการบรหิารสวนตําบลแวงนอย 
ที่  ๕๒๐/ ๒๕๕๗ 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสูตาํแหนงตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
..................... 

  

          ดวยองคการบริหารสวนตาํบลแวงนอย ไดขอความเห็นชอบการจัดบุคลากรลงสูตําแหนง
ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  (รอบปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  ตอคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวดัขอนแกน (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน)  
 

  บัดนี้   คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน  (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน) 
ในการประชุมครัง้ที่ ๙/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗  เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบล



  

แวงน อย  จัดบุคลากรลงสูตํ าแหน งตามแผน อัตรากําลัง ๓ ป  (รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๐)  ซึ่งแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบแลว   ตามหนังสือจังหวัดขอนแกน ที่  ขก 
๐๐๓๗.๒/๑๔๑๙ 
ลงวันที่  ๓๐  กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕  ประกอบมาตรา ๑๕   แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวดัขอนแกน (ก.อบต.จังหวัดขอนแกน)  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแกไขเพ่ิมเติม   องคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย  จึงจัดบุคลากรลงสูตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  (รอบปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  ตามบัญชีแนบทายคําส่ังนี้ 
  

  ทั้งนี้  ตัง้แตวนัที่  ๑  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๗    เปนตนไป 
 

   ส่ัง  ณ  วันที ่ ๑  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๗   
 
 
 

     (นายหนูกาลน   นบิุญทํา) 
                                        นายกองคการบรหิารสวนตําบลแวงนอย 

 



  

 



  

                                        
บัญชีแสดงการจัดบุคลากรลงสูตําแหนงกรอบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย     อําเภอแวงนอย    จังหวัดขอนแกน 

แนบทายคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ท่ี  ๕๒๐/๒๕๕๗   ลงวันท่ี  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ที่ 

 
 

ผูดํารงตําแหนง 

 
 

คุณวุฒิ 

 

กรอบอัตรากําลังเดิม 
 

กรอบอัตรากําลังใหม  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
 

เงินเดือน x ๑๒ เดือน 
 
 

หมายเหตุ 
(รวม) 

 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/ 
เงินคาตอบแทน 

๑ นายจาํนงค     หนายโสก ร.ปม. ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(นักบริหารงาน อบต.) 

๘ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต.) 

๘ ๓๙,๑๙๐ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๖๐๔,๖๘๐ 

๒ นางลําดวน    ไชยคําภา ร.ม. ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต.) 

๗ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต.) 

๗ ๒๘,๕๖๐ ๓,๕๐๐ - ๓๘๔,๗๒๐ 

    งานตรวจสอบภายใน   งานตรวจสอบภายใน      

๓    ----------วาง--------- ป.ตรี ๑๒-๐๒๐๑-๐๐๑ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ว ๑๒-๐๒๐๑-๐๐๑ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ว - - - - 

    สํานักปลัด อบต.   สํานักปลัด อบต.      

๔ นายสุภาพ   วองไว ร.ม. ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

๖ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

๖ ๒๐,๗๘๐ ๓,๕๐๐ - ๒๙๑,๓๖๐ 

    งานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป      

๕ น.ส.กาญจนา     ศรีนาง ร.บ ๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๕ ๐๑-๐๒๐๙-๐๐๑ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๕ ๑๕,๒๙๐ - - ๑๘๓,๔๘๐ 

๖ ----------วาง--------- ป.ตรี ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บุคลากร ๓-๕/๖ว ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ บุคลากร ๓-๕/๖ว - - - - 

๘ น.ส.ชุติมา        อินทชยั ปวช. จ๐๐๑ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ปวช. จ๐๐๑ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ปวช. ๙,๙๐๐ - - ๑๑๘,๘๐๐ 

๙ นายนพดล       ชวยนา ปพม. จ๐๐๒ พนักงานขับรถยนต ทั่วไป จ๐๐๒ พนักงานขับรถยนต ทั่วไป ๙,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

๑๐ นายสังกา        เชื้อกดุรู ป.๔ จ๐๐๓ คนงาน ทั่วไป จ๐๐๓ คนงาน ทั่วไป ๙,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

๑๐ นายวิทยา        วัณน ี ป.๔ จ๐๐๔ ยาม ทั่วไป จ๐๐๔ ยาม ทั่วไป ๙,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

    งานนโยบายและแผน   งานนโยบายและแผน      

๑๑ นางวิลาวรรณ     สายมัน ร.บ. ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เจาหนาทีว่ิเคราะหฯ ๖ว ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เจาหนาทีว่ิเคราะหฯ ๖ว ๒๐,๗๘๐ - - ๒๔๙,๓๖๐ 

๑๒ ----------วาง--------- ป.ตรี จ ๐๑๙ ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ ป.ตรี จ ๐๑๙ ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ ป.ตรี - - - - 

 
๒ 



  
 

 
 

ที่ 

 
 

ผูดํารงตําแหนง 

 
 

คุณวุฒิ 

 

กรอบอัตรากําลังเดิม 
 

กรอบอัตรากําลังใหม  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
 

เงินเดือน x ๑๒ เดือน 
 
 

หมายเหตุ 
(รวม) 

 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/ 
เงินคาตอบแทน 

    งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน   งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน      

๑๓ น.ส.อุบลรัตน     หนึ่งชนะ วท.บ. ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ๖ว ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน ๖ว ๑๙,๒๐๐ - - ๒๓๐,๔๐๐ 

๑๔ นายวัชรพงษ      สิทธวิงษ วท.บ จ๐๐๕ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ป.ตรี จ๐๐๕ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน ป.ตรี ๑๕,๘๑๐ - - ๑๘๙,๗๒๐ 

    งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย   งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย      

๑๕ ----------วาง---------  ๐๑-๐๒๒๕-๐๐๑ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ๓-๕/๖ว ๐๑-๐๒๒๕-๐๐๑ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ๓-๕/๖ว - - - - 

๑๖ จ.อ.นรินทรชัย   งบกระโทก ปวท. ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ เจาพนักงานปองกันฯ ๕ ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ เจาพนักงานปองกันฯ  ๕ ๑๘,๙๕๐ - - ๒๒๗,๔๐๐ 

๑๗ นายอุบล      เชิดพานิชย ผูมีทักษะ จ๐๐๖ พนักงานขับรถยนต ทักษะ จ๐๐๖ พนักงานขัยรถยนต ทักษะ ๙,๔๐๐ - - ๑๑๒,๘๐๐ 

๑๘ นายสุกัน    ศรีชมภ ู ป.๔ จ๐๐๗ พนักงานดับเพลิง ทั่วไป จ๐๐๗ พนักงานดับเพลิง ทั่วไป ๙,๐๐๐ - - ๑๐๘,๐๐๐ 

    กองคลัง   กองคลัง      

๑๙๗ นางรุง     สุขกําเนิด บธ.บ. ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ผูอํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง) 

๗ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ ผูอํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง) 

๗ ๒๓,๐๘๐ ๓,๕๐๐ - ๓๑๘,๙๖๐ 

    งานการเงิน   งานการเงิน      

๒๐ น.ส.พิมพใจ     หลาม ี บธ.บ. ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญช ี ๔ ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญช ี ๔ ๑๗,๘๘๐ - - ๒๑๔,๕๖๐ 

    งานบัญชี   งานบัญชี      

๒๑ ----------วาง---------  ๐๔-๐๓๐๕-๐๐๑ เจาหนาที่การเงินและบัญช ี ๑-๓/๔ ๐๔-๐๓๐๕-๐๐๑ เจาหนาที่การเงินและบัญช ี ๑-๓/๔ - - - - 

    ลูกจางประจํา   ลูกจางประจํา      

๒๒ นางมยุรี      ศิริ บธ.บ. ล.๐๐๑  นักวิชาการคลัง  กลุม ๑ ล.๐๐๑ นักวิชาการคลัง กลุม ๑ ๑๒,๘๑๐ - - ๑๕๓,๗๒๐ 

    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได      

๒๓ นางจิราภรณ      จงแพทย บธ.บ. ๐๔-๐๓๑๐-๐๐๑ นักวิชาการจัดเก็บรายได ๕ ๐๔-๐๓๑๐-๐๐๑ นักวิชาการจัดเก็บรายได ๕ ๑๗,๒๐๐ - - ๒๐๖,๔๐๐ 

    งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ   งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ      

๒๔ นายณัฎฐพล        ชานนท ปวส. ๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑ เจาพนักงานพัสดุ ๓ ๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑ เจาพนักงานพัสดุ ๓ ๑๓,๕๗๐ - - ๑๖๒,๘๔๐ 

๒๕ น.ส.ปาริชาติ        ชวยนา ปวช. จ๐๐๘ ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ปวช. จ๐๐๘ ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ปวช. ๙,๙๐๐ - - ๑๑๘,๘๐๐ 

๓ 



  
 

 
 
ที่ 

 
 

ผูดํารงตําแหนง 

 
 

คุณวุฒิ 

 
 

กรอบอัตรากําลังเดิม 

 
 

กรอบอัตรากําลังใหม  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 
 

เงินเดือน x ๑๒ เดือน 
 
 

หมายเหตุ 
(รวม) 

 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/ 
เงินคาตอบแทน 

    กองชาง   กองชาง      

๒๖ นายคชา     วาระเพียง วท.บ. ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ผูอํานวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง) 

๗ ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ผูอํานวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง) 

๗ ๒๒,๑๗๐.- ๓,๕๐๐ - ๓๐๘,๐๔๐ 

    งานกอสราง   งานกอสราง      

๒๗ ----------วาง--------- ปวช. ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑ ชางโยธา ๑-๒/๔ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ ชางโยธา ๑-๓/๔ - - - - 

๒๘ ----------วาง--------- ปวส. ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นายชางโยธา ๒-๔/๕ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นายชางโยธา ๒-๔/๕ - - - - 

๒๙ นายเสริมไทย     หลินศรี ปวส. จ๐๐๙ ผูชวยนายชางโยธา ปวส. จ๐๐๙ ผูชวยนายชางโยธา ปวส. ๑๑,๕๐๐ - - ๑๓๘,๐๐๐ 

๓๐ นายสมนั่น      กันยามาศ ปวช. จ๐๑๐ ผูชวยชางไฟฟา ปวช. จ๐๑๐ ผูชวยชางไฟฟา ปวช. ๙,๔๐๐ - - ๑๑๒,๘๐๐ 

    สวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  สวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

    งานบริหารการศึกษา   งานบริหารการศึกษา      

๓๑ ----------วาง--------- ป.ตรี ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
(นักบริหารการศึกษา) 

๖ ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ หัวหนาสวนการศึกษาฯ 
(นักบริหารการศึกษา) 

๖ - - - - 

    งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

๓๒ น.ส.ปณิสา     ประถังธาน ี กศ.ม. ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ๖ว ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา ๖ว ๒๐,๗๘๐ - - ๒๔๙,๓๖๐ 

    งานบริหารการศึกษา   งานบริหารการศึกษา      

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน      

๓๓ นางสาวนีย      อังวะ ค.บ. ๐๔-๒-๐๒๔๘ ครู คศ.๑ ๐๔-๒-๐๒๔๘ ครู คศ.๑ ๑๗,๔๙๐ - - ๒๐๙,๘๘๐ 

๓๔ นางอุทุมพร     ของกิ่ง ค.บ.(๕ ป) ๐๔-๒-๐๔๖๗ ครู คศ.๑ ๐๔-๒-๐๔๖๗ ครู คศ.๑ ๑๗,๔๙๐ - - ๒๐๙,๘๘๐ 

๓๕ นางธนพร       วรสิทธิ ์ ศ.บ. จ๐๑๑ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๑ ผูดูแลเด็ก ทักษะ ๑๐,๔๗๐ - - ๑๒๕,๖๔๐ 

๓๖ นางบุญมา   รักหนองแซง ม.๖ จ๐๑๒ ผูดูแลเด็ก(ผูมีทักษะ) ทักษะ จ๐๑๒ ผูดูแลเด็ก(ผูมีทักษะ) ทักษะ ๑๐,๔๗๐ - - ๑๒๕๖,๔๐ 

๔ 



  
 

 
 
ที่ 

 
 

ผูดํารงตําแหนง 

 
 

คุณวุฒิ 

 
 

กรอบอัตรากําลังเดิม 

 
 

กรอบอัตรากําลังใหม  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 
 

เงินเดือน x ๑๒ เดือน 
 
 

หมายเหตุ 
(รวม) 

 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เลขที่ตําแหนง 
 

สวนราชการ/ตําแหนง 
 

ระดับ 
 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/ 
เงินคาตอบแทน 

๓๗ น.ส.สําอาง     ประโพธิ์ทัง ค.บ.(๕ ป) จ๐๑๓ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๓ ผูดูแลเด็ก ทักษะ ๑๐,๔๗๐ - - ๑๒๕,๖๔๐ 

๓๘ นางเกสินี        เครือไธสง ค.บ.(๕ ป) จ๐๑๔ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๔ ผูดูแลเด็ก ทักษะ ๑๐,๔๗๐ - - ๑๒๕๖,๔๐ 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม      

๓๙ น.ส.ธนภรณ    หมวดศรี วท.บ. 
ป.บัณฑิต 

๐๔-๒-๐๒๔๙ ครู คศ.๑ ๐๔-๒-๐๒๔๙ ครู คศ.๑ ๑๗,๔๙๐ - - ๒๐๙,๘๘๐ 

๔๐ นางประไพร     ชวยนา ค.บ.(๕ ป) ๐๔-๒-๐๒๕๐ ครู คศ.๑ ๐๔-๒-๐๒๕๐ ครู คศ.๑ ๑๘,๒๗๐ - - ๒๑๙,๒๔๐ 

๔๑ นางทองคํา      นาอุดม ศ.บ. จ๐๑๕ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๕ ผูดูแลเด็ก ทักษะ ๑๐,๔๗๐ - - ๑๒๕,๖๔๐ 

๔๒ นางสมสวาด    ซายยศ ค.บ.(๕ ป) จ๐๑๖ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๖ ผูดูแลเด็ก ทักษะ ๑๐,๔๗๐ - - ๑๒๕๖,๔๐ 

๔๓ นางลําพูน       คําโส ศ.บ. จ๐๑๗ ผูดูแลเด็ก ทักษะ จ๐๑๗ ผูดูแลเด็ก ทักษะ ๑๐,๐๗๐ - - ๑๒๐,๘๔๐ 

    สวนสงเสริมการเกษตร   สวนสงเสริมการเกษตร      

๔๔ ----------วาง--------- ป.ตรี ๑๔-๐๑๑๒-๐๐๑ หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร) 

๖ ๑๔-๐๑๑๒-๐๐๑ หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงานการเกษตร) 

๖ - - - - 

    งานสงเสริมการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร      

๔๕ นายเดชมนตรี    สันเสนาะ กษ.บ. ๑๔-๐๗๐๘-๐๐๑ นักวิชาการเกษตร ๖ว ๑๔-๐๗๐๘-๐๐๑ นักวิชาการเกษตร ๖ว ๑๙,๒๐๐ - - ๒๓๐,๔๐๐ 

๔๖ นายปยฉัตร      นันตะนะ วท.บ จ ๐๑๘ ผูชวยนักวิชาการเกษตร ป.ตรี จ ๐๑๘ ผูชวยนักวิชาการเกษตร ป.ตรี ๑๕,๒๗๐ - - ๑๘๓,๒๔๐ 
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