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ค ำน ำ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ของพนักงานส่วนต าบล โดยให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงบประมาณตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม  ทั้งนี้ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ให้เหมาะสม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังไว้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
อ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก
ต าแหน่งที่ไม่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ให้เกิดความคล่องตัว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็น   อย่างดี 
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สำรบัญ 
 
 

เรื่อง                หน้ำ 
 

๑.   หลักการและเหตุผล         ๑ 
๒.   วัตถุประสงค์         1 

        ๓.   ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดท ำแนนอัตรำก ำลัง  3  ปี           ๒ 
๔.   สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ๓ 
๕.   ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล               ๑๐ 
๖.   ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่จะด าเนินการ           ๑๒ 
๗.   สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  ๑๓ 
๘.   แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี   ๑๔ 
๙.   โครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง       ๒๓ 
๑๐.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น    ๓๑ 
๑๑.สถิติปริมาณงาน         ๖๒ 
๑๒.แบบยืนยันต าแหน่งและจ านวนอัตราว่าง      ๘๔ 
๑๓.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑   ๘๖ 
๑๔.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ๙๕ 
๑๕.วิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น        ๙๗ 

๑๖.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง   ๑๐๐ 
๑๗.ประกาศก าหนดส่วนราชการ        ๑๐๑ 
๑๘.ภาคผนวก          ๑๐๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

แนนอัตรำก ำลัง  3  ปี  (พ.ศ.  25๖๑ - 256๓) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ ่ อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
1. หลักกำรและเหตุนล 
 

1.1   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                 (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ   ความยากปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
กลาง) ก าหนด 

1.2   คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย
เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  ข้อ  18 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เสนอแผนอัตราก าลังที่ได้จัดท าขึ้นตามข้อ  16  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้แผนอัตราก าลังดังกล่าว  เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 3  ปี  แล้ว  ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 16  เป็นระยะเวลา 3  ปี  ในรอบถัดไป  

 1.4   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 256๓  ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน          ที่เหมาะสม  ไม่
ซ้ าซ้อน 

2.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ 
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2.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้การ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มี
ความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น   การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดท ำแนนอัตรำก ำลัง  3  ปี 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนต าบล 1 คน เป็นเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม  ในเรื่องต่างๆ  
ดังต่อไปนี้ 

3.1  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัว
ใหญ ่

3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.3  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ 
 3.4  จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่าย 
 3.5  ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. สภำพปัญหำของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของประชำชน 
 4.1. สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนต ำบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดย
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงประกอบการ
วิเคราะห์จัดท ากรอบแผนอัตราก าลัง อบต. 3 ปี เช่น 
 4.1.1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.  มีประชากรรวมทั้งสิ้น   ๗,6๓๘   คน  เป็นชาย   ๔,๒๘๙  คน  หญิง  ๔,3๙๗  คน   
จ านวนครัวเรือน   ๒,1๖๔   ครัวเรือน    

2.  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 
75 ของประชากรทั้งหมด เพราะพ้ืนที่ของต าบลเป็นที่ราบลุ่มมีล าน้ า        (ล าคลอง) ไหลผ่านเหมาะแก่การปลูกข้าว และที่ดิน
ส่วนใหญ่จะเหมาะแก่การเพราะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรม  ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก  ได้แก่  มัน
ส าปะหลัง  อ้อย  ข้าว  ข้าวโพด  เป็นต้น  นอกนั้นประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว  ค้าขาย  รับจ้างในโรงงานและรับราชการ 

4.1.2  ด้ำนเศรษฐกิจ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น  45.๓๕  ตารางกิโลเมตร  หรือ  28,๓๔๓.๗๕  ไร่ 

ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ๑๑๑ กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอบัวใหญ่  ๓  กิโลเมตร เนื้อท่ีส่วนใหญ่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ทั้ง 4 ด้าน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบล
ใกล้เคียง  ดังนี้ 



  

 

 

  2.  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตต าบลด่านช้าง  อ าเภอบัวใหญ่ และเขตต าบล     บัวลาย  อ าเภอบัว

ลาย 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองแจ้งใหญ่  และต าบลเสมาใหญ่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตต าบลกุดจอก 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลด่านช้าง 

  3.  การปกครอง  แบ่งเป็น   1๔  หมู่บ้าน 
   หมู่ที่ 1  บ้านป่าตอง 
   หมู่ที่ 2  บ้านโนนพลวง 
   หมู่ที่ 3  บ้านหนองพะเนียด 
   หมู่ที่ 4  บ้านท่าเนิน 
   หมู่ที่ 5  บ้านหนองปรือ 
   หมู่ที่ 6  บ้านห้วยโจด 
   หมู่ที่ 7  บ้านหนองตะไก้ 
   หมู่ที่ 8  บ้านห้วยแคน 
   หมู่ที่  9  บ้านดอนฆ่าเสือ 
   หมู่ที่ 10 บ้านสระครก 
   หมู่ที่ 11  บ้านน้ าอ้อม 
   หมู่ที่ ๑๒  บ้านหันเก่า 
   หมู่ที่ ๑๓  บ้านคึมม่วง 
   หมู่ที่ ๑๔  บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ ์
  4.  ไม่มีหมู่บ้านใดตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

4.1.3  ด้ำนสังคม 
1.  ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

  2.  ด้านแรงงาน   ส่วนใหญ่รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
        3.  ด้านสาธารณสุข   มีการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ สม่ าเสมอ 

4.  ด้านสังคมสภาพความเป็นอยู่แบบชนบท ยังมีการพ่ึงพาอาศัยกันแบบพ่ีน้อง 
4.1.4  ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

1. ด้านการเมืองการบริหาร ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง 
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

2. บุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับที่
พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. ผู้น าชุมชนในต าบลมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  
4.1.5 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

                   ในเขตต าบลบัวใหญ่  มีแหล่งน้ าที่เป็นล าน้ าขนาดเล็กไหลผ่าน จ านวน 8 สาย  เช่น ล าหว้ยโจด  ล าห้วยลิงขี้  
ไหลผ่านตอนกลางของต าบล และล าห้วยกสิกรรมอยู่ทางตอนล่างของต าบล มีหนองน้ าและสระน้ ากระจายอยู่ทั่วไปในต าบล 

ตำรำงแสดงแหล่งน้ ำธรรมชำติในเขตชุมชนต ำบลบัวใหญ่ 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อล ำห้วย 
ขนำดกว้ำง 

(เมตร) 
ขนำดยำว 
(เมตร) 

ขนำดลึก 
(เมตร) 

ไหลน่ำน 
หมู่บ้ำน 

หมำยเหตุ 

1 ล าห้วยแคน 18 8,000 1.5 หมู่ที่ 2,3,7,8  



  

 

 

2 ล าห้วยโสกขี้หนู 20 3,720 3 หมู่ที่ 11,12  
3 ล าห้วยโจด 22 5,000 1.5 หมู่ที่ 1,4,5,6,14  
4 ล าห้วยรากไม้ 20 3,000 3 หมู่ที่ 13  
5 ล าห้วยลิงขี้ 15 5,000 3 หมู่ที่ 2,3,7,8  
6 ล าห้วยกสิกรรม 15 3,000 3 หมู่ที่ 9,10  
7 ล าห้วยหวาย 15 970 3 หมู่ที่ 12  
8 ล าคลองสาธารณะ 5 1,000 3 หมู่ที่ 9  

 
  แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 

- ฝายน้ าล้น  จ านวน    14    แห่ง 
- สระน้ า , หนองน้ า จ านวน    28    แห่ง 
- บ่อโยก  จ านวน      -    แห่ง 
- ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน    14    แห่ง 

 
4.1.6 ด้ำนกำรสำธำรณสุข 

-สถานีอนามัยประจ าต าบล  จ านวน    -    แห่ง 
-สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน    -    แห่ง 

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานของชุมชนต าบลบัวใหญ่ ตั้งอยู่ใน รพ.บัวใหญ่ 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   จ านวน  138  คน 
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน จ านวน    14  แห่ง 
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100 

4.1.7 ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
               สภาพการศึกษาของประชาชนในชุมชนต าบลบัวใหญ่  ส่วนใหญ่ประชาชนยังมีการศึกษาในระดับพ้ืนที่ต่ า คือจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา เนื่องจากยังมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไม่มาก  และอยู่ห่างไกล การคมนาคม เดินทางไป
ศึกษาไม่สะดวก  ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง  และประชาชนยังมีค่านิยมที่ไม่ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูง เพราะ
ต้องการใช้แรงงานในครัวเรือนประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร 
 สถำนศึกษำ 
 -  โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน  2  แห่ง คือ 
  1.โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  (หมู่ที่ 1) 
  2.โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้    (หมู่ที7่) 
 - โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวน  4  แห่ง  คือ 
  1.โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง    (หมู่ที5่) 
  2.โรงเรียนบ้านห้วยโจด    (หมู่ที6่) 
  3.โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ    (หมู่ที่ 9) 
  4.โรงเรียนนพบุตรศึกษา (เอกชน)    (ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่1) 
 -  โรงเรียนอาชีวศึกษา      จ านวน -  แห่ง 
 -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.     จ านวน  1  แห่ง 

- ทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  3  แห่ง  คือ บ้านป่าตอง หมู่ที่1 บ้านห้วยแคน หมู่ที่8 และบ้านคึมม่วง 
หมู่ที ่13    
 



  

 

 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  แห่ง   -  ศพด. อบต.บัวใหญ่  
      -  ศพด. บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

หมู่ที่ จ านวนเด็กชาย 
(คน) 

จ านวนเด็กหญิง 
(คน) 

รวม ชื่อครูผู้ดูแลศูนย์ 

อบต.บัวใหญ่ 1 19 21 40 นางอรนุช ค าสุวรรณ์ 
บ้านดอนฆ่าเสือ 9 6 9 15 นางสมมาศ หึมวัง 

รวม  25 30 55 ข้อมูล ณ ต.ค. 59 
 

ข้อมูลโรงเรียนในเขตชุมชนต าบลบัวใหญ่ 
 

ชื่อโรงเรียน หมู่ที่ นักเรียน
ชำย 
(คน) 

นักเรียน
ชำย 
(คน) 

รวม ครูชำย 
(คน) 

ครูหญิง 
(คน) 

รวม นู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ร.ร.ป่าตองท่า
เนินสามัคคี 

1 60 54 117 6 11 12 นายศิริศักด์ิ 
ไชยรินทร์ 

ร.ร.บ้านหนอง
ปรือคึมม่วง 

5 60 63 123 1 7 8 นายบรรหาร 
ศรีดาธรรม 

ร.ร.บ้านห้วย
โจด 

6 19 8 27 1 1 2 ว่าง 

ร.ร.บ้านหนอง
ตะไก้ 

7 39 36 75 3 6 9 นายทิพย์ 
หงษ์ทอง 

ร.ร.บ้านดอนฆ่า
เสือ 

9 39 25 64 - 8 8 นางรักชนก  
กัณหะสูต 

รวมทั้งสิ้น 217 217 186 406 11 33 39  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
4.2  สภำพปัญหำของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของประชำชน 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 

๑.  ปัญหำด้ำนโครง 
    สร้ำงพ้ืนฐำน 

  

 - การคมนาคม 
 
 
 
 
 
การระบายน้ า 
 
 
 
 
 
- การติดต่อสื่อสาร 

สภาพทั่วไปในต าบล ถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดู
ฝนการคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวก ได้แก่ 
หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๗  รวมถึงถนนภายใน
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง 
ท าให้สภาพทั่วไปของหมู่บ้านไม่สะอาด 
 ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในเขตต าบลบัวใหญ่ไม่มี
ระบบการระบายน้ าที่ดี ท าให้ช่วงฤดูฝนมีน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน และครัวเรือนในหมู่บ้าน
ระบายน้ าเสียเสียออกจากบ้านไม่มีที่ระบาย
ออกจากหมู่บ้าน ซึ่งก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรคต่าง ๆ  
ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ปั จ จุ บั น ใ ช้
โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เนื่องจากโทรศัพท์
สาธารณะใช้การได้ ไม่ดีและมีจ านวนไม่
เพียงพอกับความต้องการของชุมชนที่ ใช้
บริการ และต าบลบัวใหญ่อยู่นอกเขตบริการ
ขององค์การโทรศัพท์    ที่ท าการ อบต.ยังไม่
มีโทรศัพท์ใช้ 

การปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้ใช้การ
ได้ทุกฤดูกาล และมีความสะดวก
รวดเร็ ว  ปลอดภั ย   การก่อสร้ า ง
ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
และการก่อสร้างถนนคสล .ภายใน
หมู่บ้าน 
 
ในแต่ละหมู่บ้านต้องการให้ก่อสร้างราง
ระบายน้ า หรือท่อระบายน้ า 
 
 
 
ก า ร ข ย า ย เ ข ต บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์
สาธารณะเพ่ือการติดต่อสื่อสารที่
สะดวก และให้เชื่อมโยงการสื่อสารได้
หลากหลายมากข้ึน 

      - การไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
- ระบบประปา 

โดยรวมทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงตลอด แต่มี
ปัญหาเรื่องไฟฟ้าตามที่สาธารณะ ถนน และ
ปัญหาไฟฟ้าไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกครัวเรือน , 
พ้ืนที่การเกษตรแบบผสมผสาน  ซึ่งเกษตรกร
ด าเนินการตามแนวพระราชด าริ 
 
ส่วนใหญ่มีประปาใช้ครบทุกครัวเรือน แต่
ประปาส่วนมากเป็นประปาหมู่บ้านสูบน้ าดิบ
จากแหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยไม่ผ่ านการ
กลั่นกรอง ท าให้น้ าไม่สะอาด และเค็มในฤดู
แล้งน้ าไม่พอใช้ 

เ พ่ิมการขยายเขตไฟฟ้าในแต่ละ
ห มู่ บ้ า น เ พ่ื อ ค ร อ บ ค ลุ ม พ้ื น ที่ ท า
การเกษตรและมีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนในหมู่บ้านเพ่ือความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา 
 
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



  

 

 

 
   
๒.ปัญหำด้ำน
เศรษฐกิจ 

  

-  การประกอบอาชีพ 
  และผลผลิตตกต่ า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร ต้อง
อาศัยน้ าธรรมชาติ(น้ าฝน)  การขาดระบบ
ชลประทานที่ดี ท าให้  เกิดปัญหาน้ าท่วมบาง
แห่ง และบางแห่งขาดน้ า ขณะที่บางหมู่บ้าน
อาศัยน้ าจากอ่างเก็บน้ าโสกงูเหลือมท าให้
ผลผลิตด้านการเกษตรต่อไร่น้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น 

การส่งเสริมอาชีพที่มีความหลากหลาย 
ให้สามารถเพ่ิมพูนรายได้หลังฤดูเก็บ
เกี่ยว 

- เทคโนโลยีการเกษตร 
 

การขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ท า
ให้ปลูก   พืชไม่เหมาะกับสภาพดินขาดการ
บ ารุงรักษามีศัตรูพืช ดินเป็นดินเค็มผลผลิต
ต่อไร่น้อย 
-  ปัญหามีรายได้น้อย และภาระหนี้สิน            
- ปัญหาขาดตลาดรองรับสินค้าที่ชาวบ้านผลิต 
-  ขาดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ 

การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรสามารถปรับปรุงพันธุ์
และเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้นหาตลาด
รองรับผลิตผลทางการเกษตร ส่งเสริม
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในแต่ละ
หมู่บ้าน 

๓.  ปัญหำด้ำนสังคม   
- ปัญหาการว่างงาน 
 
 
 

ในพ้ืนที่ขาดแหล่งงาน จึงต้องอพยพออกนอก
พ้ืนที่เพ่ือหางานท า ท าให้ขาดการพัฒนาถิ่น
เกิด 

การส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

๔.ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ   
-แหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและการ
ท าการเกษตร 

แหล่งน้ าที่มีไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เพียงพอ
ต่อความต้องการ ท าให้ขาดน้ าในฤดูแล้ง  
ขาดการบริหารการใช้น้ าจากชลประทานท า
ให้เกษตรกรใช้น้ าอย่างฟุ่มเฟือย แหล่งน้ า
ธรรมชาติตื้นเขิน 

การพัฒนาแหล่งน้ าในแต่ละหมู่บ้านให้
มีประสิทธิภาพ สามารถกักเก็บน้ าได้
มากขึ้น  

๕. ปัญหำด้ำน
สำธำรณสุข 

  

      - การบริการ  ขาดเครื่ องมือ ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับ
ป้องกันและรักษาโรคที่นอกเหนือจากโรค
ท้องถิ่นท่ัวไป เช่น โรคหัวใจ โรคไต ฯลฯ 

การส่งเสริมให้มีเครื่องมือที่สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- การป้องกันและรักษา ประชาชนขาดการดูแลสุขภาพของตนเองท า
ให้ป่วยเป็นโรคซึ่งสามารถป้องกันได้ เช่น 
เอดส์,ไข้เลือดออก,  ไข้ฉ่ีหนู ฯลฯ 

ส่ ง เสริม ให้ประชาชนตระหนักถึ ง
อันตรายที่เกิดจากโรคต่าง ๆ ที่ไม่ไกล
ตัวเองและร่วมป้องกันการเกิดโรค 



  

 

 

 
- ค่านิยมการบริโภค 
 

     
 ประชาชนมีค่านิยมการบริโภคอาหารดิบ ไม่
ผ่ านการปรุงด้วยความร้อน การบริ โภค 
เครื่องดื่มของมึนเมาและขาดความสนใจ
คุณค่าของอาหารที่บริโภค 

 
รณรงค์ให้ประชาชนลดการดื่มสุราให้
น้อยลง การการบริโภคอาหารให้ถูก
หลัก 
 

๖.ปัญหำด้ำน
กำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม 

  

 - ศาสนา เยาวชนห่างไกลวัด ท าให้ขาดที่พ่ึงทางใจ ขาด
ศีลธรรม ไม่รู้จัดบาปบุญคุณโทษ 

การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชนให้มากขึ้น 

- การศึกษา สถานศึกษาขาดการปรับปรุงซ่อมแซม ไม่มี
เครื่องมือและ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เด็กส่วน
ใหญ่ได้รับการศึกษาถึงขั้นมัธยมปลาย  

ส่งเสริมการศึกษาที่หลากหลาย ให้มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะแก่การ
เรียนรู้และการส่งเสริมให้มีการศึกษา
ต่อทั้งในระบบและนอกระบบ 

- วัฒนธรรมประเพณี 
 
 
 

ประชาชนไม่เคร่งครัดในทางปฏิบัติเพ่ือสืบ
สานวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน เด็ก เยาวชน 
ไม่รู้จักประเพณี     วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ เด็ก เยาวชนได้รู้จักและร่วมอนุรักษ์ 

๗. ปัญหำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

  

 และสิ่งแวดล้อม   
 - ทรัพยากรป่าไม้ ต้นไม้ถูกท าลาย โดยขาดการปลูกทดแทน ปลูกต้นไม้เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละหมู่บ้าน 
  - ทรัพยากรดิน ดินเป็นดินเค็มใช้ปลูกพืชการเกษตรได้ไม่ดี 

การขาดการบ ารุงดิน 
การปลูกพืชบ ารุงดินและการส่งเสริม
ด้านพันธุ์พืชที่เหมาะแก่ดิน บ ารุงดิน 

  - ทรัพยากรน้ า       ขาดการรักษาแหล่งน้ า ท าให้ตื้นเขิน สกปรก
มีวัชพืช 

การขุดลอก ขยาย  แหล่ งน้ า ให้ มี
ความสามารถกักเก็บให้ได้ปริมาณมาก 

  - สิ่งแวดล้อม ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการรักษา
สภาพแวดล้อม ชุมชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ขาดการ
ก าจัดที่ถูกต้อง การปล่อยสัตว์เลี้ยงในชุมชน
ท าให้มูลสัตว์มีอยู่ตามถนนหนทาง การปล่อย
น้ าเสียจากบ้านลงในพ้ืนที่สาธารณะโดยขาด
การระบายท าให้มีน้ าท่วมขังเน่าเสีย เกิด
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 
 

จัดการหาระบบการจัดการขยะในแต่
ละหมู่ บ้ าน  และจัดซื้ อรถขนขยะ 
รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

๕.  ภำรกิจ  อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖)พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย เพ่ือให้ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ด าเนินการตามภารกิจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ความไม่มี  
ความไม่รู้ โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยการจัดท าเป็นแผนพัฒนาต าบล ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าต าบล
ประจ าปี  ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแสะสังคมแห่งชาติ   
 การด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ด าเนินการก าหนดภารกิจเป็น ๗ 
ด้าน ซึ่งก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ 

๕.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ทางน้ า และการรักษาทางบก ( มาตรา ๖๗ (๑))* 
  ๒. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และทางการเกษตร 
  ๓. ให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง โดยวิธีการอ่ืน 
  ๔. ให้มีและการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  ๕.การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  ๖.การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน 
  ๗.การสาธารณูปการ 
  ๘.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่น ที่เก่ียวข้อง 

๕.๒ ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภำรกิจหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑.ส่งเสริมการพัฒนา สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  ๒.การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ      สิ่งปฎิกูล 
  ๓.การป้องกันโรคและการระงับโรคติดต่อ 
  ๔.ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
  ๕.การจัดการศึกษา 
  ๖.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย โอกาส 
  การจัดให้มีและการบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  ๘.การส่งเสริมการกีฬา 
  ๙.การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ าเสีย 
  ๑๐.การสาธารณสุขการอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
  ๑๑.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๓ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๒.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  ๓.การผังเมือง 
  ๔.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
            ๕.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 



  

 

 

  ๖.การจัดการให้มี และการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
๗.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

  ๘.การจัดให้มีและการควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  ๙.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณะสถานอ่ืนๆ 
  ๑๐.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  ๑๑.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  ๑๒.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๕.๔ ด้ำนกำรวำงแนน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  ๒.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  ๓.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  ๔.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๕.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  ๖.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  ๗.การท่องเที่ยว 
  ๘.การจัดให้มี ตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
  ๙.การขนส่งและการวิศวกรรมการจราจร 
  ๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายและตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๕.๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุลักษณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑.คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒..การจัดการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
            ๓.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายและตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
             ๔.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ดังนี้ 
           ๔.๑การบ ารุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
         ๔.๒การส่งเสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
          ๔.๓การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         ๔.๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
         ๔.๕.การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๕.๗ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจ ของส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น มี
ภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
         ๑.สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
        ๒.ประสานและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของสภาต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   
        ๓.การแบ่งสรรเงิน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องมีการแบ่งให้กับสภาต าบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   
        ๔.การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   

การด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จะให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาอบต . นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้หากสามารถ ด าเนินการได้อย่างรอบคลอบคลุม และทั่วถึงก็จะ
สามารถแก้ปัญหาของ อบต.ได้ และที่ส าคัญสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๖.ภำรกิจหลัก และภำรกิจรองท่ี อบต.จะด ำเนินกำร 



  

 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
 ภำรกิจหลัก 
  ๑.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๓.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
  ๔.การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 
  ๕.การพัฒนาการเมือง  และการบริหาร  
  ๖.การพัฒนารายได้ 
  ๗.การส่งเสริมการเกษตร 
 ภำรกิจรอง 
  ๑. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.การสนับสนุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  ๓.การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา และการออกก าลังกาย 
  ๔.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 ๗. สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลัง 
  ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ตามคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล            (ก.อบต.) 
ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ตามประกาศก าหนดขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล ของคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ท าให้การบริหารงานของอบต.มีข้อจ ากัดอย่างยิ่ง  เพราะการก าหนดโครงสร้างของ อบต. มี
เพียงแค่ ๖ ส่วน เท่านั้น  ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษาและวัฒนธรรม กองส่งเสริมการเกษตร และกอง
สาธารณสุข  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ไม่สามารถที่จะก าหนดต าแหน่ง ต่างๆเพ่ิมเติมได้ใหม่ตามความจ าเป็น ที่
จะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ ด้านอ่ืน นอกจากต าแหน่งที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้แก้ปัญหาของประชาชนในเขตรับผิดชอบ    
ประกอบกับการกระจายอ านาจที่ก าหนดภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดถ่ายโอนทั้งหมด ๒๔๕ ภารกิจ ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จ าเป็นต้องก าหนดส่วนราชการเพ่ิมเติม   และก าหนดกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  
 
 
 
8. โครงสร้ำงกำรก ำหนดส่วนรำชกำรและกำรก ำหนดต ำแหน่ง  
 8.1 โครงสร้างส่วนราชการ     แบ่งส่วนราชการออกเป็น   6 กอง ๑ หน่วย คือ 
  1.  ส านักงานปลัด อบต. 
  2. กองคลัง 
  3. กองช่าง 
  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5. กองส่งเสริมการเกษตร 
  6        กองสาธารณสุขฯ 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

 

 
 

10. แนนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแนนอตัรำก ำลัง 3 ปี (2561 – 2563)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบวัใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                   แนนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  ตำมกรอบอัตรำก ำลัง  3  ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                     
                     

   
             

                 
        

 
 
 

 
 

ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
  นักบริหารงานท้องถิ่น  

 

กองคลัง 
 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
 
 

กองช่ำง 
 

 

กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
 

( นักบริหารงานท่ัวไป  ) 
งานบริหารทั่วไป 
งานนโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคด ี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
งานกิจการสภาอบต. 
งานพัฒนาชุมชน สังคม
สงเคราะห์ 

( ผู้อ านวยการกองคลัง  ) 
งานการเงิน 
งานบัญชี 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
 

( ผู้อ านวยการกองช่าง  ) 
งานก่อสร้าง 
งานออกแบบและงานประเมินราคา 
งานสาธารณูปโภค 
งานผังเมือง 

( ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ) 
งานส่งเสรมิกิจการโรงเรียน 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานสวัสดิการและส่งเสรมิกีฬา 
งานศาสนา และวัฒนธรรม 
งานการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภำยใน รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

( ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ) 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 
งานรักษาความสะอาด 
งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
งานควบคุมโรค 
 

กองส่งเสริมกำรเกษตร 
 

(ผู้อ านวยการส่งเสริมการเกษตร) 
งานส่งเสรมิการเกษตร 
งานส่งเสรมิปศุสตัว ์



  

 

 

โครงสร้ำงส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบัวใหญ่  
 

                     
                    

 
                     
                     
                     

                  
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)            - เจ้าพนักงานป้องกันฯ (๑) 
 - เจ้าพนักงานธุรการ (1)                         
 - นักจัดการงานทั่วไป (1)                                   
 - นักทรัพยากรบุคคล (0)                       - นักพัฒนาชุมชน  (1)                   
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์) (๑) 
 - คนงานทั่วไป (14)                   
                    
 
       
 
      
     

ระดับ อ านายการ 
ต้น 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน 0 2 1 2 - - 1๕ 
           

 

หัวหน้าส านักปลัด 
( นักบริหารงานท่ัวไป ) (0) 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคด ี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั งานกิจการสภา 

งานพัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห ์



  

 

 

 โครงสร้ำงกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่  
 
 

 
            
            
     
            
         

    
          - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(1)             -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)              - เจ้าพนักงานพัสดุ (0)   
          - นักวิชาการเงินและบัญชี   (1)  
         
 
 
 
 
        

ระดับ อ านายการ 
ต้น 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน 1 - 1 - - 1 1 
           
 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานคลัง) ( 1 ) 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ



  

 

 

 

โครงสร้ำงกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่  
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                     
                     
                     
                     
      
         - นายช่างโยธา (1 )   -นายช่างส ารวจ (1 )  -  -ผู้ช่วยนักผังเมือง (1)  -คนงานทั่วไป (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านายการ 
ต้น 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน 1 - - 2 - - 2 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 นักบริหารงานช่าง   ( 1 ) 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง งานก่อสร้าง 



  

 

 

 

 

 โครงสร้ำงกองกำรศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
 
    -ครูดูแลเด็ก ค.ศ.1 (1)                                                                                                          -นักวิชาการศึกษา (0 )     
    -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( ๑ ) 
    -ผู้ดูแลเด็ก (๑)                    

-คนงานทั่วไป (๒)                 
     
     
 
  

ระดับ อ านายการ 
ต้น 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน  ครู คศ1 พนักงานจ้าง 

จ านวน 1 - - - - 1 ๔ 
 

ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารการศึกษา   ( 1 ) 

งานกิจการโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานสวัสดิการ / กีฬา / นันทนาการ งานสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา งานการศึกษา อบรมพัฒนา 



  

 

 

       
     
 

โครงสร้ำงกองส่งเสริมกำรเกษตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
 
    -นักวิชาการเกษตร  (0)               
    
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านายการ 
ต้น 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน - - - - - - - 

ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิเกษตร 
 นักบริหารงานการเกษตร   ( 0 ) 

งานส่งเสรมิการเกษตร งานส่งเสรมิปศุสตัว ์



  

 

 

 
 
      

 

โครงสร้ำงกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               

-เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (๑)    
        
       

 
 
 
 
 

ระดับ อ านายการ 
ต้น 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน - - - 1 - - ๑ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 นักบริหารงานสาธารณสุข   ( 0 ) 

งานส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรค งานด้านบริการสาธารณสุขฯ 



  

 

 

 

โครงสร้ำงหน่วยตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบัวใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1) 

 

 

 

 

ระดับ อ านายการ 
ต้น 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติการ ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน - 1 - - - - - 

 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

งานตรวจสอบภายใน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



  

 

 



  

 

 

11. แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบล นับตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบุคคลโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบุคคล ของอบต.โดยเฉพาะพนักงานส่วนต าบล จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทุกๆด้าน และต่อเนื่อง 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ก าหนดแนวทางในกรอบอัตราก าลัง ของแผนอัตราก าลัง 3 
ปี  ( 2561- 2563 ) ไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ให้มีความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล  
2. ส่งเสริมการศึกษาดูงาน / การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
3. การเพ่ิมสวัสดิการพนักงานส่วนต าบลและครอบครัวตามความเหมาะสม  
4. การให้รางวัลตอบแทน เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
5. ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานส่วนต าบลให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 

12. ประกำศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
 12.1 จริยธรรมตำมจรรยำบรรณในวิชำชีพ 
  จรรยาบรรณ  หมายถึง  ประมวลความประพฤติผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนด ขึ้น เพื่อรักษา
และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก  ซึ่งอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น จรรยาบรรณ จึงถือ
ว่าเป็นมาตรฐานทางคุณธรรม ศีลธรรม  ที่แต่ละอาชีพก าหนดขึ้น ให้ปฏิบัติตาม 
  มาตรฐานดังกล่าวถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดี ที่เหมาะสม ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการ
ประเภทหนึ่ง  ดังนั้นจึงควรที่จะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ซ่ึงก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1.จรรยำบรรณต่อตนเอง 
 1.1พนักงานส่วนต าบลพึงเป็นผู้มีศูลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบล 
 1.2พนักงานส่วนต าบลพึงใช้วิชาความสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.3พนักงานส่วนต าบล พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
 2.จรรยำบรรณต่อนู้บังคับบัญชำ นู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ และนู้ร่วมงำน 
 2.1พนักงานส่วนต าบล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
 2.2พนักงานส่วนต าบล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
 2.3พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติ เป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ อย่างเต็มที่ 
 2.4พนักงานส่วนต าบลต้องดูแลรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการรวมทั้งใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า  โดย
ระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 3.จรรยำบรรณต่อหน่วยงำน 

 3.1พนักงานส่วนต าบล พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งในด้าน
การให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 3.2พนักงานส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน  ขวัญ
ก าลังใจ สวัสดิการ และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

 3.3พนักงานส่วนต าบล  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วม
ใจ ในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.4พนักงานส่วนต าบล พึงปฏิบัติผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 3.5พนักงานส่วนต าบล พึงละเว้นการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง 
 4.จรรยำบรรณต่อประชำชนและสังคม 



  

 

 

 4.1พนักงานส่วนต าบล พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม มีน้ าใจอันดี  และด้วยกริยา
อาการที่ดีสุภาพอ่อนโยน  
 4.2พนักงานส่วนต าบล พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป  
 4.3พนักงานส่วนต าบล พึงละเว้นการรับทรัพย์สินและหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ 
หรือจากผู้ที่จะมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหากได้รับหรือทราบภายหลังให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
12.2  ประกำศคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงำนส่วนต ำบล 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่  
  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  

เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ หรือการประพฤติเป็นเครื่องก าหนดความประพฤติดังนี้  

1.พึงด ารงตนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
2.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ ตรวจสอบ 
3.พึงให้การบริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น

หลัก 
4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ ของงานอย่างคุ้มค่า 
5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม ของ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ด้วย และขอก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับพนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  เพ่ือยึดเป็นแนวทางส าหรับ
ประพฤติตน และเป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมดังนี้ 

1.พึงมีความสมานสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ปรึกษากันและกันในการปฏิบัติราชการ 
  และการให้บริการ  

2.พึงวางตนให้เหมาะสม ต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชา  และเพ่ือนร่วมงาน และไม่ก่อการให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่5 
การปรับปรุงแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ส่วนที ่5 

การปรับปรุงแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
******************* 

  ในระหวา่งการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัราก าลงั 3 ปี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งท า 
การปรับปรุงแผนอตัราก าลงั 3 ปี กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดต าแหน่งขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนใหม่ นอกเหนือจากท่ี  
ก าหนดในแผนอตัราก าลงั เพื่อรองรับภารกิจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ลกัษณะงานหรือปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน  
  2. มีการยบุเลิกต าแหน่งและเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่งขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

2.1 การยบุเลิกต าแหน่ง หมายถึง การยบุเลิกต าแหน่งท่ีวา่งและไม่มีความจ าเป็นต่อ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.2 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่ง ดงัน้ี 
(1) การปรับปรุงต าแหน่ง  หมายถึง การปรับปรุงสายงานของต าแหน่ง แต่อยูใ่นงานเดิม 

ส่วนราชการเดิม เช่น ปรับปรุงต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1-3 (05-1-002) เป็นเจา้พนกังานธุรการ 2-4    เลขท่ีต าแหน่งเดิม และ
งานเดิม ส่วนราชการเดิม เป็นตน้ 

(2) การปรับขยายระดบัต าแหน่ง หมายถึง การปรับขยายระดบัต าแหน่งในสายงานเดิม 
สังกดังานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับขยายระดบั เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 1-3 (03-4-003) เป็นเจา้หนา้ท่ีการเงินและ
บญัชี 4 เลขท่ีต าแหน่งงานส่วนราชการเดิม เป็นตน้ 

(3) การปรับลดระดบัต าแหน่ง  หมายถึง การปรับลดระดบัต าแหน่งในสายงานเดิม สังกดั 
งานและส่วนราชการเดิม เช่น ปรับลดระดบั พยาบาลวชิาชีพ 6 (05-6-002) เป็นพยาบาลวชิาชีพ 3-5 เลขท่ีต าแหน่งงานและ
ส่วนราชการเดิม เป็นตน้ 

(4) การตดัโอนต าแหน่ง หมายถึง  การตดัโอนต าแหน่งเดิม จากงานหน่ึงไปไวอี้กงานหน่ึง  
เช่น การตดัโอนต าแหน่งช่างโยธา 1-3 (04-2-002) งานวศิวกรรม กองช่าง ไปไวใ้นงานแผนท่ีภาษี กองคลงั      (03-2-02) เป็น
ตน้ 

(5) การเปล่ียนแปลงเลขท่ีต าแหน่ง หมายถึง การเปล่ียนแปลงเลขท่ีต าแหน่งของต าแหน่ง 
เดิมในงานเดียวกนั เช่นเปล่ียนเลขท่ีต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทะเบียนและบตัร 3-5 จาก 01-5-002 เป็น 01-5-001 เป็น
ตน้ 
 
 
  3.ใหค้ณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ก.จงัหวดั) เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบการยุบ
เลิกต าแหน่งผูป้ฎิบติัและเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่ง ตามขอ้เสนอขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หากคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวดั) เห็นชอบตามข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือได้ว่า
คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ก.กลาง) ไดใ้ห้ความเห็นชอบแลว้ หากคณะกรรมการขา้ราชการ



  

 

 

หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ก.จงัหวดั) ไม่เห็นชอบกบัขอ้เสนอขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินยนืยนัขอ้เสนอนั้น ใหเ้สนอผา่นคณะกรรมการ       ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน (ก.จงัหวดั) ให้คณะกรรมการ
กลางขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน               (ก.กลาง) ใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
  4. การพิจารณาขออนุมติัยุบเลิกต าแหน่งและเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่งพนกังานประจ าปี ให้ด าเนินการ
โดยยึดกรอบอตัราก าลงัตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเกณฑ์ หากมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ี
จะขออนุมติันอกเหนือจากกรอบฯ ก็ใหข้ออนุมติัเป็นกรณีพิเศษ 
  5.การขออนุมติัยุบเลิกต าแหน่งและเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นใน
ดา้นปริมาณงานและคุณภาพของงานเป็นส าคญั 
  6.การขออนุมติัยุบเลิกต าแหน่งและเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่ง นอกจากจะพิจารณาเหตุผลดา้นปริมาณ
งานและคุณภาพของงานแลว้ ใหค้  านึงถึงจ านวนของลูกจา้งทั้งประจ าและชัว่คราวท่ีปฏิบติังานในงานนั้นดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อมิให้เกิด
ปัญหางานลน้มือ หรือปัญหาอ่ืนตามมา 
  7.การขออนุมติัยุบเลิกต าแหน่งและเปล่ียนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งให้พิจารณาถึงความส าคัญกับความ
เหมาะสมและถูกตอ้งของกรอบต าแหน่งในงานนั้นดว้ย 
  8.ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งและการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  ให้องค์กร               
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นใหค้ณะกรรมการขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน                   
  (ก.จงัหวดั) พิจารณาโดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1) สภาพทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) เหตุผลและความจ าเป็นการการขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ หรือขอปรับปรุงการ 

ก าหนดต าแหน่ง 
3) ช่ือต าแหน่ง สายงาน ระดบัต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งท่ีขอก าหนดใหม่ และขอ 

ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
4) ลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ต าแหน่งท่ีขอก าหนดใหม่ และ 

ต าแหน่งท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ ปฏิบติัมีอะไรบา้ง  
5)  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานหรือภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนจากเดิมถึง 

ขนาดท่ีมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ หรือมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  โดยให้ท าการเปรียบเทียบให้เห็น
วา่ ภารกิจปัจจุบนัมีอะไร จ านวนเท่าใดบา้ง และภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนหรือลดลงมีอะไรบา้ง  

6) กรอบโครงสร้างส่วนราชการ และต าแหน่งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด 
7) กรอบโครงสร้างส่วนราชการและกรอบโครงสร้างอตัราก าลงัปัจจุบนั ของส่วนราชการท่ี 

ขอก าหนดต าแหน่งใหม่  และท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง และกรอบโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ               
โครงสร้างอตัราก าลงั ภายหลงัจากท่ีไดมี้การขอก าหนดต าแหน่งใหม่ และท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
        8) ตารางการวเิคราะห์ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลปัจจุบนั และภายหลงัจากท่ีไดมี้การขอ
ก าหนดต าแหน่งใหม่ และท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
  9.การขอก าหนดต าแหน่งใหม่ และการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้
อ  านาจแลว้ใหถื้อวา่เป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงั 3 ปี ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 



  

 

 

โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอตัราก าลงัต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 

ภำคนนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

 

 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ 
      เรื่อง  มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงำนและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ 

…………………………. 
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่มารับการบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้เป็น
หลักการ และ แนวทางการปฏิบัติให้หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้
ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 
 1.พึงด ารงตนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
 2.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ ตรวจสอบ 
 3.พึงให้การบริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
 4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ ของงานอย่างคุ้มค่า 
 5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกล่าวข้างต้น       เป็น
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ด้วย          และขอ
ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับพนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล บัวใหญ่  เพ่ือ
ยึดเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตน และเป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมดังนี้ 
 1.พึงมีความสมานสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ปรึกษากันและกันในการปฏิบัติราชการและการให้ 

  บริการ  
 2.พึงวางตนให้เหมาะสม ต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชา  และเพ่ือนร่วมงาน และไม่ก่อการให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
   

  ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  25๖๐ 
  
 
             

(นางสาวสุกัญญา   ชัยศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 

ค าส่ัง  องคกการบรหาารส่วนต าบลบัวใาญ่ 
ที ่   385 / 2559 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผนอตัราก าลงัพนักงานส่วนต าบล 
ขององคกการบรหาารส่วนต าบลบัวใาญ่ 

****************** 
  อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับอตัรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของพนกังานส่วนต าบล ประกอบกบัประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท าแผนอตัราก าลงัพนกังาน
ส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2545 และ  
ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท าแผนอตัราก าลงั พนกังานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลของคณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล จงัหวดันครราชสีมาเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2545  จึงแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผนอตัราก าลงั 
พนกังานส่วนต าบล ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ ดงัน้ี  
  1.นางสาวสุกญัญา  ชยัศรี               นายกอบต.                            ประธานกรรมการ 
  2.นายชินกฤต  นรมาตร  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่  กรรมการ 
  3.จ่าเอกสนัน่  จนัทะโคตร์                รักษาราชการแทน หวัหนา้ส านกัปลดั  กรรมการ 
                           4.นางธญัญาวรรณ  อยูเ่ยน็              ผูอ้  านวยการกองคลงั    กรรมการ 
  5.นายสุภาพ  วงคอ์  ามาตร  ผูอ้  านวยการกองช่าง    กรรมการ 
  6.นายนวรัฐ  ต่อสกุล  ผูอ้  านวยการกองศึกษา    กรรมการ 
  7.พนัจ่าเอกวนัชยั  สุราเสถียรกุล   รักษาราชการแทน กองสาธารณสุข  กรรรมการ 
  8.นายเสถียรศกัด์ิ  ดวงชะรา           นกัทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
ใหค้ณะท างานมีหนา้ท่ี ปรับปรุงแผนอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบในแต่ละแผนงานท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งการพิจารณาก าหนดต าแหน่งใหม่เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ี
ตรงและเหมาะสมกบังานท่ีจะปฏิบติัต่อไป  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล จงัหวดั
นครราชสีมา   

ทั้งน้ีตั้งแต่ บดัน้ีเป็นตน้ไป   
 

   สั่ง  ณ  วนัท่ี   19  เดือน ธนัวาคม     พ.ศ.     2560 
 

 

 (นางสาวสุกญัญา  ชยัศรี) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัใหญ 



  

 

 

 
 
 
 
 

 
ประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่

ประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบกับประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ของคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล เมื่อวันที่  24 ตุลาคม พ.ศ.2545  พร้อมทั้งค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ที่   125 / 2560  ลงวันที่   1   มิถุนายน  2560  จึงก าหนดส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่   ดังต่อไปนี้ 
  1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
   1.1งานบริหารทั่วไป 

- งานบริหารงานบุคคล 
- งานสารบรรณ 
- งานบันทึกข้อมูล 
- งานอ่ืนๆที่ไม่ระบุผู้รับผิดชอบ 

1.2งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและงานระเบียบ 

1.4งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

1.5งานกิจการสภา อบต. 
-งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-งานการประชุม 
-งานอ านวยการและประสานงาน 

   1.7 งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
-งานสงเคราะห์ สตรี คนชรา พิการ 



  

 

 

-งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
-งานข้อมูลชุมชน 
-งานส่งเสริมกลุ่มทุน กลุ่มอาชีพด าเนินการ 
- งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  2. กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
   2.1งานการเงิน 

-งานการเงิน 
-งานการรับเงิน เบิก-จ่ายเงิน 
-งานจัดท าฎีกาเบิก – จ่ายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 

2.2งานบัญชี 
-งานการบัญชี 
-งานทะเบียนการคุมเบิก – จ่ายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า 
-งานพัฒนารายได้ 
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ 

 
                    3. กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
   3.1งานก่อสร้าง 

-งานก่อสร้างและงานบูรณะถนน 
-งานก่อสร้างสะพานเขื่อนทดน้ า 
-งานข้อมูลการก่อสร้าง 

3.2งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-งานออกแบบและงานบริการข้อมูล 

3.3งานประสานสาธารณูปโภค 
-งานประสานกิจการประปา 
-งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-งานระบายน้ า 

3.4งานผังเมือง 
-งานส ารวจและ แผนที่ 
-งานวางผังพัฒนาเมือง 



  

 

 

-งานควบคุมทางผังเมือง 
4.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 

   4.1 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-งานข้อมูล 
-งานประสานกิจกรรม 
-งานส่งเสริมการศึกษา 

4.2งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-งานวิชาการและงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-งานติดตามและประเมินผล 
- งานพัฒนาบุคลากรศูนย์ 

4.3งานสวัสดิการกีฬาและนันทนาการ 
-งานศูนย์เยาวชน 
-งานการกีฬา 
-งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
-งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
- งานห้องสมุด 

4.4งานสังคมสงเคราะห์เยาวชน 
-งานสงเคราะห์เด็ก ผู้ด้อยโอกาส 
-งานส่งเสริมสุขภาพ 
-งานข้อมูลเยาวชน 

4.5งานส่งเสริมการอบรมพัฒนาและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 
-งานศึกษาอบรม พัฒนาอาชีพ 
-งานทัศนศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่ม 
- งานพัฒนาบุคลากร 
 

  5. กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
5.1ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 

-งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
-งานส่งเสริมการเกษตร 

5.2ฝ่ายส่งเสริมปศุสัตว์ 
-งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
-งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางสัตว์  
 

๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
-งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-งานรักษาความสะอาด 
-งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-งานควบคุมโรค 



  

 

 

-งานบริการสาธารณสุข 
                       ๗.  งานตรวจสอบภายใน 

- งานตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมเอกสารทางการเงิน 
- งานคลังพัสดุและยานพาหนะ 
- งานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 
- งานประสานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 

                                                ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑   เดือน   กรกฎาคม พ.ศ.  2560  
 
 
 

 (นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสมำใหญ่ 

ที ่  ......... / 2550  
เร่ือง   แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลใา้รักษาการในต าแาน่งาัวาน้าส่วนราชการ 

ตามโครงสร้างการปรับปรุงแผนอตัราก าลงั  
 

 ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ไดป้ระกาศโครงสร้างส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตาม
แผนอตัราก าลงั 3 ปี ฉบบัปรับปรุง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตามต าแหน่งท่ีก าหนดใน
โครงสร้างใหม่ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกบัมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติั
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 และขอ้ 239 ของประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล    ( ก. อบต. ) จงัหวดั
นครราชสีมา เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ของพนกังานส่วนต าบล  ลงวนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 
2545    ประกอบกบัขอ้เสนอแนะการก าหนด  เลขท่ีต าแหน่ง      ของสายงานต่างๆของส านกังาน ก.จ.กท.และก.อบต.โดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล( ก.อบต. ) จงัหวดันครราชสีมา อา้งถึงค าสั่งท่ี 73 / 2548  เร่ือง แต่งตั้ง
พนกังานส่วนต าบลใหรั้กษาการในต าแหน่ง หวัหนา้ส่วนราชการ ท่ีก าหนดในโครงสร้างใหม่   พร้อมทั้งค  าสั่งองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเสมาใหญ่ ท่ี    66  /  2547   ลงวนัท่ี  29   สิงหาคม   พ.ศ.   2546     และค าสัง่ท่ี 87 / 2549 ลงวนัท่ี  19  กรกฎาคม   
2549    เร่ืองแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล ใหรั้กษาการในต าแหน่ง หวัหนา้ส่วนราชการท่ีก าหนดในโครงสร้างใหม่   

ดงันั้นเพื่อใหก้ารบริหารงานบุคคล ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงให้
พนกังานส่วนต าบลรักษาการในต าแหน่ง หวัหนา้ส่วนราชการในสังกดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่    ดงัน้ี 
  1. นายธิติพงษ ์ เลไธสง       ต  าแหน่ง  นกัวชิาการศึกษา  ระดบั  3  รักษาการในต าแหน่ง 

หวัหนา้ส่วนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ( นกับริหารการศึกษา 6 )  

  2. นางสาววราภรณ์   ภูมิภู ต าแหน่ง  นกัวชิาการเกษตร ระดบั  3 รักษาการในต าแหน่ง 

หวัหนา้ส่วนส่งเสริมการเกษตร ( นกับริหารงานการเกษตร 6 )   

  ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  

             สั่ง  ณ    วนัท่ี      30       เดือน      พฤษภาคม       พ.ศ.  2550 



  

 

 

                ลงช่ือ.........อุเทน  ศรีนอก.......... 

     ( นายอุเทน  ศรีนอก ) 

    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

มาตรฐานการก าานดต าแาน่งพนักงาน 

องคกการบรหาารส่วนต าบล เสมาใาญ่ อ าเภอบัวใาญ่ จังาวัดนครราชสีมา 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
สายงาน                         เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

ลกัษณะงานโดยทั่วไป 

 

 สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซ่ึงมีลกัษณะงานเก่ียวกบัการรับ ส่ง ลงทะเบียน
หนงัสือ เก็บและคน้หาหนงัสือ รวบรวมขอ้มูล ร่างโตต้อบ บนัทึก ยอ่เร่ือง คดัส าเนา พิมพ ์ตรวจทานหนงัสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พสัดุ 

ครุภณัฑ ์ดูแลรักษาจดัเตรียมและใหบ้ริการเร่ืองสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอ านวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่ือและระดบัต าแาน่ง 

 ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่ง ดงัน้ี  

        เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร 1   ระดบั 1 

        เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร 2   ระดบั 2 

        เจ้าหน้าที่ธุรการ 3   ระดับ 3 

        เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร 4   ระดบั 4 

        เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร 5     ระดบั 5 

สายงาน                       เจ้าพนักงานธุรการ 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

   สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ท่ีปฏิบติังำนธุรกำรและงำนสำรบรรณท่ีตอ้งใชค้วำมรู้ทำงเทคนิคหรือ
วชิำกำร  ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรร่ำง  โตต้อบ  บนัทึก  ยอ่เร่ือง  ตรวจ  ทำนหนงัสือท่ีตอ้งใชค้วำมรู้  ทำง
เทคนิคหรือวชิำกำรดำ้นใดดำ้นหน่ึง  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัเอกสำรสิทธิในทรัพยสิ์นของทำงรำชกำร  กำรติดตำมใหมี้กำร
ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ  กำรจ ำหน่ำยยำนพำหนะท่ีช ำรุด  เส่ือมสภำพ  และกำรเบิกจ่ำยพสัดุทำงช่ำงกำรตรวจสอบ  ลง
หรือเปล่ียนแปลงรำยกำรและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของทำงรำชกำร  กำรรวบรวมขอ้มูลหรือจดัเตรียมเอกสำร จดบนัทึก

รำยงำนกำรประชุมและปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
ช่ือระดับต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่งดงัน้ี  คือ 
    เจำ้พนกังำนธุรกำร 2 ระดบั 2 

    เจำ้พนกังำนธุรกำร 3 ระดบั 3 

    เจำ้พนกังำนธุรกำร 4 ระดบั 4 

    เจำ้พนกังำนธุรกำร 5 ระดบั 5 



  

 

 

    เจำ้พนกังำนธุรกำร 6 ระดบั 6 

 

สายงาน                            เจ้าหน้าทีจั่ดเกบ็รายได้ 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

  สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบังำนจดัเก็บภำษีอำกร  ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  

และรำยไดอ่ื้น ๆ ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรตรวจรับแบบแสดงรำยกำร   
ค ำร้องหรือค ำขอของผูเ้สียภำษีและค่ำธรรมเนียม  รับช ำระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบญัชี  จดัท ำทะเบียนและรำยกำร
ต่ำง ๆ เก็บรักษำหลกัฐำน  กำรเสียภำษี  ค่ำธรรมเนียม  และรำยไดอ่ื้น ๆ ออกหมำยเรียกและหนงัสือเชิญพบ   

ตรวจสอบและประเมินภำษี  กำรเก็บรักษำและน ำส่งเงิน  เป็นตน้  และปฏิบติังำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่ือและระดับของต าแหน่ง 
 ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัต ำแหน่งดงัน้ีคือ 
  เจำ้หนำ้ท่ีจดัเก็บรำยได ้1   ระดบั 1 

  เจำ้หนำ้ท่ีจดัเก็บรำยได ้2   ระดบั 2 

  เจำ้หนำ้ท่ีจดัเก็บรำยได ้3   ระดบั 3 

  เจำ้หนำ้ท่ีจดัเก็บรำยได ้4   ระดบั 4 

  เจำ้หนำ้ท่ีจดัเก็บรำยได ้5   ระดบั 5 

ช่ือสายงาน             เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

  สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษีอำกร  ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และ
รำยไดอ่ื้นของเทศบำล  ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรตรวจรับแบบแสดงรำยกำรค ำร้องหรือค ำขอของผูเ้สีย ภำษีและ
ค่ำธรรมเนียม  รับช ำระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงิน  และลงบญัชี  จดัท ำทะเบียนและรำยกำรต่ำง ๆ เก็บรักษำหลกัฐำนกำรเสีย
ภำษี  ค่ำธรรมเนียม  และรำยไดอ่ื้น ๆ  ออกหมำยเรียกและหนงัสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภำษี  กำรเก็บรักษำ  
และน ำส่งเงิน  เป็นตน้  และปฏิบติังำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่ือและระดับของต าแหน่ง 
 ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัต ำแหน่งดงัน้ี 

  เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้2  ระดบั 2 

เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้3  ระดบั 3 

  เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้4  ระดบั 4  

เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้5  ระดบั 5 

เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้6          ระดบั 6 

สายงาน                           เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

  สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ท่ีปฏิบติังำนขั้นตน้ทำงกำรเงินและบญัชี  ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติั
เก่ียวกบักำรเงิน  กำรรวบรวมรำยละเอียด  และด ำเนินงำนเก่ียวกบังบประมำณของส่วนรำชกำร  เช่น     กำรวำงฏีกำ



  

 

 

เตรียมกำรเบิกจ่ำยเงินและส่ิงแทนตวัเงินกำรรวบรวมขอ้มูลต่ำง ๆ ในกำรจดัท ำงบประมำณเป็นตน้  และปฏิบติัหนำ้ทีอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ช่ือและระดับของต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่ง  ดงัน้ีคือ 
      เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและบญัชี 1  ระดบั 1 

      เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและบญัชี 2  ระดบั 2 

      เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและบญัชี 3  ระดบั 3 

      เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและบญัชี 4  ระดบั 4 

      เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและบญัชี 5  ระดบั 5 

สายงาน                                  เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

  สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบังำนพสัดุ  ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรจดัหำ  
จดัซ้ือ  กำรเบิกจ่ำย  กำรเก็บรักษำ  กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ  กำรแทงจ ำหน่วยพสัดุท่ีช ำรุด  กำรท ำบญัชี  กำรท ำ
สัญญำ  กำรต่ออำยสุัญญำ  และกำรเปล่ียนแปลงสัญญำซ้ือหรือสัญญำจำ้ง  และปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่ือและระดับของต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่งดงัน้ีคือ 
        เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  1  ระดบั  1 

        เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  2  ระดบั  2 

        เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  3  ระดบั  3 

        เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  4  ระดบั  4 

        เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ  5  ระดบั  5 

สายงาน    เจ้าหน้าทีบ่ันทกึข้อมูล 
 ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

 สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรบนัทึกขอ้มูล  เพื่อใชก้บัเคร่ือง คอมพิวเตอร์  ซ่ึงมี
ลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรบนัทึกขอ้มูลลงในบตัร  หรือกระดำษเทป  หรือเทปแม่เหล็ก 
หรือจำนแม่เหล็ก  และตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลเพื่อใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และปฎิบติัหนำ้ท่ีอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ช่ือและระดับของต าแหน่ง 
   ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่งดงัน้ี  คือ 
    เจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 1  ระดบั 1 

    เจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 2  ระดบั 2 

    เจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 3  ระดบั 3 

    เจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 4  ระดบั 4 

    เจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 5  ระดบั 5 



  

 

 

สายงาน                   นายช่างโยธา 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

  สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ท่ีปฏิบติังำนทำงช่ำงโยธำ ซ่ึงไดแ้ก่งำนช่ำงส ำรวจ งำนช่ำงรังวดั งำนช่ำงเขียนแบบ และ
งำนช่ำงก่อสร้ำง ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัค่อนขำ้งยำกเก่ียวกบักำรออกแบบดำ้นช่ำงโยธำ กำรค ำนวณแบบดำ้นช่ำงโยธำ กำรควบคุม กำร
ก่อสร้ำงดำ้นช่ำงโยธำ กำรวำงโครงกำรก่อสร้ำง ในงำนดำ้นช่ำงโยธำ กำรใหค้  ำปรึกษำแนะน ำ หรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกบังำนดำ้นช่ำงโยธำ และ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ช่ือและระดบัของต าแหน่ง 

  ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่งดงัน้ี คือ 

   นายช่างโยธา 2  ระดบั 2 

   นายช่างโยธา 3  ระดบั 3 

   นายช่างโยธา 4  ระดบั 4 

   นายช่างโยธา 5  ระดบั 5 

   นายช่างโยธา 6  ระดบั 6 

สายงาน                  เจ้าพนักงานการเงหนและบัญชี 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

  สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ท่ีปฏิบติังำนทำงกำรเงินและบญัชี  ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติั 

ค่อนขำ้งยำกเก่ียวกบักำรเงินกำรงบประมำณและกำรบญัชีทัว่ไปของส่วนรำชกำร  เช่น  กำรตรวจสอบหลกัฐำน   

ใบส ำคญัคู่จ่ำยเงิน  ลงบญัชี  ท ำรำยงำนกำรบญัชี  รวบรวมรำยละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบักำรขอจดัตั้งงบประมำณ 

รำยรับ-รำยจ่ำย  ประจ ำปีท ำหนงัสือช้ีแจง  โตต้อบ  ดำ้นงบประมำณ  พิจำรณำจดัสรรเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
และปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่ือและระดับของต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่ง  ดงัน้ีคือ 
      เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี 2  ระดบั 2 

      เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี 3  ระดบั 3 

      เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี 4  ระดบั 4 

         เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี 5  ระดบั 5 

      เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชี 6   ระดบั   6 

สายงาน    นักวชิาการเงินและบัญชี 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

  สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ท่ีปฏิบติังำนกำรเงินและบญัชีท่ีตอ้งใชค้วำมรู้พื้นฐำนระดบัปริญญำ   
ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรเงิน  กำรงบประมำณ  กำรบญัชีทัว่ไปของส่วนรำชกำร  กำรวเิครำะห์งบประมำณ   



  

 

 

กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและบญัชี  ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของผูล้งบญัชีเงินสด  บญัชีเงินฝำกธนำคำร   
และบญัชีแยกประเภท  และปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่ือและระดับของต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่ง  ดงัน้ี  คือ 
            นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 3  ระดบั 3 

            นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 4  ระดบั 4 

                       นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 5  ระดบั 5 

             นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 6  ระดบั 6 

             นกัวชิำกำรเงินและบญัชี 7  ระดบั 7 

สายงาน                                             วหเคราะากนโยบายและแผน 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 
                       ในสายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการวเิคราะห์นโยบายและแผน ท าหนา้ท่ีช่วยศึกษา  วเิคราะห์  วจิยั  
ประสานแผน  ประมวลแผน  เพือ่เสนอ แนะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย  จดัท าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและ โครงการต่าง ๆ  ซ่ึงอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความ มัน่คงของ
ประเทศ  ทั้งน้ี  อาจเป็นนโยบาย  แผนงานอบต.  แผนอ าเภอ  แผนงานจงัหวดั  และโครงการระดบัชาติ   ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบโดยใกลชิ้ด   

และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ช่ือและระดบัของต าแหน่ง 
                    ต าแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดบัของต าแหน่ง ดงัน้ี คือ 

เจ้าาน้าทีว่หเคราะากนโยบายและแผน 3        ระดับ 3 
เจ้าาน้าทีว่หเคราะากนโยบายและแผน 4        ระดับ 4 
เจ้าาน้าทีว่หเคราะากนโยบายและแผน 5        ระดับ 5 
เจ้าาน้าทีว่หเคราะากนโยบายและแผน 6         ระดับ 6 
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 7         ระดบั 7 

สายงาน                                                นักวชิาการศึกษา 
ลกัษณงานโดยทัว่ไป 

              ในฐำนะผูเ้ช่ียวชำญพิเศษทำงดำ้นกำรศึกษำ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดำ้นใดดำ้นหน่ึงหรือหลำยดำ้นทำงกำรศึกษำ   
กำรวิเครำะห์ กำรวิจยั เสนอควำมเป็นเก่ียวกบักำรแนะแนว กำรวดัผลและประเมินผลกำรศึกษำ กำรสร้ำงและพฒันำ
หลกัสูตรของวิชำกำรต่ำง ๆ กำรพฒันำต ำรำเรียน กำรวำงแผนกำรศึกษำ วำงมำตรฐำนสถำนศึกษำกำรจดับริกำรส่งเสริม
กำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ตลอดจนเสนอแนะเก่ียวกบักำรศึกษำและส่งเสริมกำรวิจยักำรศึกษำ กำร
วำงโครงกำร ส ำรวจ เก็บรวบรวมขอ้มูล กำรวิเครำะห์ขอ้มูล และสถิติกำรศึกษำ วิเครำะห์ผลงำนจำกกำรด ำเนินกำรทำง
กำรศึกษำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยแผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบติัในกำรจดักำรศึกษำ  และปฏิบติัหนำ้ท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ช่ือและระดับของต าแหน่ง 



  

 

 

                        ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่งดงัน้ี คือ 
                                                  นกัวชิำกำรศึกษำ 3       ระดบั 3 

                                                  นกัวชิำกำรศึกษำ 4       ระดบั 4 

                                                  นกัวชิำกำรศึกษำ 5       ระดบั 5 

                                                  นกัวชิำกำรศึกษำ 6        ระดบั 6 

                                                  นกัวชิำกำรศึกษำ 7        ระดบั 7 

สายงาน                                                        วชิาการเกษตร 

ลกัษณะงานโดยทั่วไป 

สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ท่ีปฏิบติังำนทำงวชิำกำรเกษตร ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติั 

เก่ียวกบัศึกษำ คน้ควำ้ ทดลอง และวเิครำะห์วจิยัทำงกำรเกษตร เช่น กำรเพำะปลูก กำรปรับปรุงพนัธ์ กำรขยำยพนัธ์ กำรคดั
พนัธ์ตำ้นทำงโรคและศตัรูพืช กำรวเิครำะห์ดิน และกำรจดัและรักษำมำตรำฐำนพนัธ์ุพืช กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจยัเพื่อควบคุม
พนัธ์พืช วตัถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี กำรให้ค  ำปรึกษำแนะน ำและสำธิตงำนวิชำกำรเกษตร เป็นตน้ และปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ช่ือและระดับของต าแหน่ง 

ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่งดงัน้ี คือ 
นกัวชิำกำรเกษตร  3     ระดบั   3 

นกัวชิำกำรเกษตร  4     ระดบั   4 

นกัวชิำกำรเกษตร  5     ระดบั   5 

นกัวชิำกำรเกษตร  6     ระดบั   6 

นกัวชิำกำรเกษตร  7     ระดบั   7 

สายงาน           นักบรหาารงานช่าง 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 

 สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานทางด้านบริหารงานช่าง  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการ
วางโครงการ การรวบรวมและส ารวจวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อใชใ้นงานออกแบบ   วางผงัหลกั  ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภณัฑ ์
และออกแบบค านวณดา้นวิศวกรรมต่าง ๆ การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม  บ ารุง  รักษา  และติดตามผลวิจยังานทาง
สถาปัตยกรรมและวศิวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบ  รูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคาตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน  
ใหบ้ริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
และบริการงานทัว่ไปของหน่วยงานซ่ึงต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านน้ีมีลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ้งใชผู้มี้ความรู้ความช านาญในวิชาช่าง
โยธา  วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมงานช่างรังวดั  งานช่างส ารวจ  ออกแบบค านวณวิศวกรรมต่าง ๆ งานดา้น
สวนสาธารณะ  งานดา้นไฟฟ้าและแสงสวา่งสาธารณะ  การให้ค  าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกบังานสถาปัตยกรรม
และวศิวกรรม  และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



  

 

 

ช่ือและระดับของต าแาน่ง 
 ต าแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดบัของต าแหน่งดงัน้ี  คือ 
  นกับริหารงานช่าง   6             ระดบั   6 
  นกับริหารงานช่าง   7              ระดบั  7 

สายงาน    นักบริหารงานการคลงั 
ลกัษณะงานทัว่ไป 

 สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ท่ีปฏิบติังำนทำงดำ้นบริหำรงำนกำรคลงัขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล   ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำหนดนโยบำย  วำงแผน  ควบคุม  มอบหมำยงำน  ตรวจสอบ  

ประเมินผลและรับผิดชอบกำรปฏิบติังำนทำงดำ้นกำรบริหำรงำนกำรคลงัหลำยดำ้น เช่น งำนกำรคลงั งำน
กำรเงินและบญัชี งำนกำรจดัเกบ็รำยไดง้ำนรวบรวมขอ้มูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ  งำนพสัดุ  งำน
ธุรกำร  งำนกำรจดักำร  เงินกู ้  งำนจดัระดบังำน งำนบริหำรงำนบุคคล  งำนตรวจสอบเก่ียวกบักำรเบิกจ่ำย  
ปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรเสนอแนะและใหค้  ำปรึกษำแนะน ำกำรท ำควำมเห็นและสรุปรำยงำน     ด ำเนินกำร
เก่ียวกบักำรอนุญำตท่ีเป็นอ ำนำจหนำ้ท่ีของหน่วยงำนกำรคลงั เกบ็รักษำทรัพยสิ์นท่ีมีค่ำขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล และปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ช่ือและระดับของต าแหน่ง 
 ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่ง  ดงัน้ี 

             นกับริหำรงำนกำรคลงั   6  ระดบั   6 

             นกับริหำรงำนกำรคลงั   7  ระดบั   7 

สายงาน  นักบรหาารงานองคกการบรหาารส่วนต าบล 
ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 
 สายงานน้ีครอบคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงมีลกัษณะงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบาย
ของแผนงานท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูก้  าหนด ให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  และ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  ใหค้  าปรึกษา  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานภายในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ   ปกครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนั้น ๆ  และการบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด   รับผิดชอบงานประจ าทัว่ไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมด  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการพิจารณา  ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการ
เก่ียวกบัการอนุญาตต่าง ๆ  ท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  การจดัตั้ง  ยุบหรือเปล่ียนแปลงเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล   การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  การพฒันาส่งเสริมอาชีพ  การทะเบียน   การศึกษา   การ
เลือกตั้ง   งานเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



  

 

 

ช่ือและระดบัของต าแาน่ง ต าแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดบัของต าแหน่งดงัน้ี  คือ 
 

  นกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล   6  ระดบั   6 
  นกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล   7  ระดบั   7 
  นกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล   8  ระดบั   8 
สายงาน             นักบริหารงานการเกษตร 
 

ลกัษณะงำนทัว่ไป 
                  สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ท่ีปฏิบติังำนทำงกำรเกษตรและทำงสัตวแพทย์  ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำรศึกษำ  
คน้ควำ้  ทดลอง  และวิเครำะห์วิจยัทำงกำรเกษตร  เช่น  กำรเพำะปลูก  กำรปรับปรุงพนัธ์  กำรขยำยพนัธ์  กำรคิดพนัธ์ตำ้นทำนโรคและ
ศตัรูพืช  กำรวิเครำะห์ดิน  และกำรจดัและรักษำมำตรฐำนพนัธ์ุพืช     กำรศึกษำ  วิเครำะห์วิจยัเพื่อควบคุมพนัธ์ุพืช  วตัถุมีพิษ  และปุ๋ยเคมี  

กำรใหค้  ำปรึกษำแนะน ำและสำธิตงำนกำรเกษตร กำรฉีดวคัซีน กำรตวจและรักษำพยำบำล กำรกกัสัตว ์  กำรให้ค  ำแนะน ำปรึกษำในดำ้นกำร
เล้ียงและรักษำสตัว ์ กำรเพำะเล้ียงเช้ือ  ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละกำรปฏิบติักำรในห้องทดลอง   เป็นตน้  และปฏิบติั
หนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกำรด ำเนินกำรดำ้นพฒันำกำรแปรรูปผลิตภณัฑ ์ กำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑด์ำ้นกำรเกษตรต่ำงๆ 

ช่ือและระดบังานของต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนีม้ีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้  คือ  
นกับริหำรงำนกำรเกษตร  6      ระดบั  6 

นกับริหำรงำนกำรเกษตร  7      ระดบั  7 

สายงาน  นักบริหารการศึกษา 

ลกัษณะงานโดยทั่วไป 

      สำยงำนน้ีคลุมถึงต ำแหน่งต่ำงๆ ท่ีปฏิบติังำนทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ   ซ่ึงมีลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัเก่ียวกบักำร
วเิครำะห์  วจิยัและพฒันำหลกัสูตรแบบเรียนทุกระดบัท่ีอยูใ่นควำมควบคุมของทำงรำชกำร     ปรับปรุงมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ   กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพกำรจดัและควบคุมพิพิธภณัฑก์ำรศึกษำ    กำรบริกำรและส่งเสริมกำรศึกษำ 
โดยใชเ้ทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ     กำรจดัเก็บและวเิครำะห์ขอ้มูลสถิติทำงกำรศึกษำ    กำรวำงแผนกำรศึกษำ   กำรวจิยั
ทำงกำรศึกษำ   กำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรศึกษำ   เป็นตน้   และปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ช่ือและระดับของต าแหน่ง 

  ต ำแหน่งในสำยงำนน้ีมีช่ือและระดบัของต ำแหน่ง  ดงัน้ี คือ 
   1. นกับริหำรงำนกำรศึกษำ 6  ระดบั 6 

   2. นกับริหำรงำนกำรศึกษำ 7   ระดบั 7  

 

 

 

สายงาน             ตรวจสอบภายใน 



  

 

 

ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 
    สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ  ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
อบต. ท่ีสังกดัในดา้นงบประมาณ  บญัชีและพสัดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางการบญัชีการเงิน  ยอดเงิน  การท า
สัญญา  การจดัซ้ือพสัดุ  การเบิกจ่าย  การลงบญัชี       การจดัเก็บรักษาพสัดุในคลงัพสัดุ  ตรวจสอบการใช ้  และเก็บรักษา
ยานพาหนะใหป้ระหยดั และถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ   และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งช่ือและระดบัของต าแหน่ง 
ช่ือและระดับของต าแาน่ง 
 ต าแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดบัของต าแหน่งดงัน้ี  คือ 
  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  3  ระดบั  3 
  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  4    ระดบั  4 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  5  ระดบั  5 
  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  6    ระดบั  6 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  7    ระดบั  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยมีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 
และก าหนดต าแหน่ง บุคลากร เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ที่เพิ่มขึน้  โดยการจัดอัตราก าลัง ภายในโครงสร้างแต่
ละส่วนให้มีความเหมาะสม กับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ



  

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  และทางคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา 

  ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือ ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิตามอ านาจหน้าที ่มีประสิ ทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติภารกจิสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

           ผู้จัดท า............ 
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนอตัราก าลงั 3 ปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัใหญ่ 

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 
 

(  ฉบับปรับปรุง ที ่ 4 / 60 ตามมติ ก.อบต.จ.นม.ที ่1/2560 ลว. 26  มกราคม  2560) 
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