แผนอัตรากาลัง 3 ปี

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

คานา
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตากแดด อาเภอเมือง จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้
อัตรากาลังคน การพัฒนากาลังคนให้สามารถดาเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดได้
สาเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดสามารถคาดคะเนได้
ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าจะมีการใช้อัตรากาลังข้าราชการและลูกจ้างตาแหน่งใด จานวน
เท่าใดจึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการกาหนดทิศทางและเป้าหมายใน
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้อีกด้วย
ที่ ผ่ า นมาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตากแดดได้ มี ก ารจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557 ซึ่งขณะนี้ได้ครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปีในวันที่
30 กันยายน 2557 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตาบล
ตากแดดจึงได้จัด ทาแผนอัตราก าลั ง 3 ปี สาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ฉบับ นี้ขึ้น เพื่อใช้เ ป็น
เครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน การพัฒนาก าลังคนให้สามารถดาเนินการตามภารกิจของ
องค์ก ารบริหารส่ว นตาบลตากแดดให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด

สารบัญ
เรื่อง
1.หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์
3.ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
4.สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
5.ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
6.ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดจะดาเนินการ
7.สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
8.โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
9.ภาระค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่
10.แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตาแหน่งและการกาหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ
12.แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล
13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
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1.หลักการและเหตุผล
1.1 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก.อบต.) ได้มีประกาศคณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่น(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานก าหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตรากาลังในรายการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.อบต.จังหวัด) กาหนด
ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่ าใด ให้
คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจน
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนอัตรากาลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)กาหนด
1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลตากแดด จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น กรอบในการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตากแดด แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตากแดด วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบ
อัตรากาลัง และกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด จึงได้ปรับปรุงแผน
อัตรากาลัง 3 ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ขึน้
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด มีการกาหนดตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่
2.4 เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดประเภทตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่งตัง้ ข้าราชการ และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตากแดด เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.7 เพื่อ ให้อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ด าเนิ นการวางแผนการใช้ อั ตราก าลัง บุ คลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภ าพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.8 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารก าหนดต าแหน่ ง อั ต ราก าลั ง ของบุ ค ลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจาเป็นเร่งด่ วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด โดยคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ซึ่งประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ และ
มีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คนเป็นเลขานุการ จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

-3เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตากแดด
3.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพังงา ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ
3.4 กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีสว่ นร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ ลูกจ้าง
จ้างประจาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง
3.5 ก าหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกั บภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.6 จัดทากรอบอัตรากาลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ตามที่พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ตาบลตากแดดยก
ฐานะจากสภาตาบลตากแดด เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ
ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี 2539 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 30
มีนาคม 2539
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด สานักงานตั้งอยู่ หมูท่ ี่ 3 บ้านบางยวน ตาบลตากแดด
อาเภอเมือง จังหวัดพังงา อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอาเภอเมืองพังงา ประมาณ 8 กิโลเมตรเศษ และ
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ประมาณ 847 กิโลเมตร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตากแดด มีเนื้อที่ประมาณ 56.12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,075 ไร่ มีหมู่บ้าน จานวน 4
หมูบ่ ้าน ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลป่ากอ อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลเกาะปันหยี อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลถ้าน้าผุด อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
-4ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลกระโสม อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ประชากรทั้งสิน้ 3,017 คน แยกเป็นชาย 1,515 คน และเป็นหญิง 1,502 คน
ประชาการส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรในตาบลตากแดดมีการประกอบอาชีพสอง
อย่างควบคู่กันมากกว่าประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว
โดยประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมและนอกภาค
เกษตรกรรมควบคู่กัน ซึ่งอาชีพหลักของประชากรในตาบล ได้แก่ การเกษตรกรรม และการประมง
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด ได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาคมในแต่ละหมูบ่ ้าน โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่างๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล
โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ จานวน 8 ปัญหา ดังนี้
1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
-เกษตรกรและกลุ่มอาชีพขาดเงินทุนสาหรับสนับสนุนการดาเนินงาน
-ประชาชนขาดความรู้ในการพัฒนาอาชีพ
-ไม่มสี ถานที่จาหน่ายพืชผลทางการเกษตรและสินค้าที่ผลิตในครัวเรือน
2.ปัญหาด้านสังคม
-เยาวชนและประชาชนมั่วสุมยาเสพติด
-ไม่มสี ถานที่ออกกาลังกายสาหรับหมู่บ้าน
-ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
-ประชาชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม
3.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ถนนภายในตาบลเป็นหลุมเป็นบ่อและไม่ได้มาตรฐาน
-ถนนสาหรับขนส่งสินค้าทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน
-ระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึงและครอบคลุม
-ระบบโทรศัพท์สาธารณะไม่ทั่วถึง
4.ปัญหาด้านแหล่งน้า
-ระบบประปาหมูบ่ ้านไม่ทั่วถึง
-เขตประปาภูมิภาคขยายเขตไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
-การเก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตรมีน้อย
-คูคลองระบายน้าตื้นเขิน
5.ปัญหาด้านสาธารณสุข
-การจัดการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
6.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
-ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมและความรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
-เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

-57.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-เครื่องเล่นของเด็กนักเรียนมีน้อย
-ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการอนุรักษ์
8.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ประชาชนขาดจิตสานึกและความตระหนักในการดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
ความต้องการของประชาชน
1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
-สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
-พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
-จัดสร้างสถานที่จาหน่ายพืชผลทางการเกษตรและสินค้าที่ผลิตในครัวเรือน
2.ปัญหาด้านสังคม
-ฝึกอบรมและจัดกิจรรมให้ความรูแ้ ก่เยาวชนและประชาชน
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬาพร้อมระบบสาธารณูปโภค
-การรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังคนต่างด้าว
-จัดอบรมจริยธรรม และคุณธรรมแก่ประชาชน
3.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน
-บุกเบิกถนน
-ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางโค้ง/ทางแยก
-ขอติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ
4.ปัญหาด้านแหล่งน้า
-ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้านให้ครบทุกครัวเรือน
-ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
-พัฒนาและจัดหาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
-ขุดลอกคู/คลองระบายน้า
5.ปัญหาด้านสาธารณสุข
-สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น พ่นหมอกควัน ทรายอะเบทฯลฯ
6.ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
-จัดระบบให้ความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน

-จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สาหรับให้บริการประชาชน
-67.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-จัดหาเครื่องเล่นสนามให้กับศพด.อบต.ตากแดด
-ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นทุกระดับ
8.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
-จัดทาป้ายบอกพืน้ ที่สาธารณะประโยชน์
การวิเคราะห์ภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดด้วยเทคนิค
SWOT analysis
1.จุดแข็ง (Strengths)
1. ระบบการบริหาร
1)
2)
3)
4)
5)

มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในรูปประชาคม
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.และพนักงานของท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนในพืน้ ที่ จึงมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างใกล้ชิดสามารถทราบปัญหาของประชาชนและกาหนด
แนวทางการแก้ไขได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
2.ระบบข้อมูล
1)มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
3.อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
1)บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติอยู่ในระดับดี
2)มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
3)มีกาหนดแผนอัตรากาลังบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอานาจหน้าที่
4.การเงิน/งบประมาณ
1)ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2)พัฒนารายได้โดยปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้และระบบการจัดเก็บภาษี
3)การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

-75.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1)มีกลุ่มต่างๆรองรับทุกหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตร
2)แหล่งน้ามีศักยภาพพอที่จะพัฒนา
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1)ท้องถิ่นมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอือ้ ต่อการท่องเที่ยว
2.จุดอ่อน(Weaknesses)
1.ระบบการบริหาร
1)กฎหมายระเบียบข้อบังคับมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้เจ้าหน้าที่สับสน
ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจน
2)งบประมาณของท้องถิ่นมีจานวนน้อย
3)หน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่นขาดการบูรณาการ
2.ระบบข้อมูล
1)ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์
2)ระบบข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน
3.อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
1)บุคลากรไม่เพียงพอ
2)มีการมอบหมายงานให้บุคคลคนเดียวรับผิดชอบงานหลายด้าน
4.การเงิน/งบประมาณ
1)งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน
5.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1)เครื่องมือเครื่องใช้สานักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2)ขาดอุปกรณ์อานวยความสะดวกตามความเหมาะสม
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1)ขาดจิตสานึกในการรับผิดชอบร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-83.โอกาส (Opportunity)
1)รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
2)ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3)นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยว
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาบล
4)การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4.ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat)
1)กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2)มีงานและหน้าที่เพิ่มขึ้น จากภารกิจถ่ายโอนแต่ไม่มีบุคลากรรองรับ
3)มีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอ
4)นวัตกรรมสมัยใหม่ ก้าวล้าทาให้ประชาชนตามไม่ทัน
5)ระเบียบข้อกฎหมายที่ให้ท้องถิ่นปฏิบัติการขาดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ
6)การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด ให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตากแดดจะสมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาและมีค วามเข้า ใจในแนวทางแก้ไ ขปัญ หาร่วมกั นอย่า งจริ งจัง องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล
ตากแดดยั ง ได้ เ น้ นให้ค นเป็น ศูน ย์ก ลางของการพั ฒนา นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ น้ นการส่ง เสริม และสนับ สนุ นให้
การศึกษาเด็กก่อนวันเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเ คราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ ขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญ ญั ติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ใช้เทคนิค SWOT
เข้ามาช่วยทั้งนีเ้ พื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขต

พื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสภัยคุกคามในการ
ดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดกาหนดวิธีการดาเนินการตาม
-9ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาโดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. จัดให้มแี ละบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1))
2. ให้มนี ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))
3. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
4. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3))
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ (มาตรา 67 (6))
2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
3. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68 (4))
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชราและ
ผูด้ ้อยโอกาส(มาตรา 16 (10))
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(มาตรา 16 (2))
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา
16 (5))
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา
68 (8))
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
4. จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))

5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16
(17))
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
-105.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.5

1. ส่งเสริมให้มอี ุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
2. ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
3. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
4. ให้มตี ลาด (มาตรา 68 (10))
5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))
7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
8. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ

เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12))
5.6
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67 (8))
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
4. การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา
17(18))
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สนับสนุนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
การพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))

3. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))

-114. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17 (3))
5. การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถจะแก้ไ ข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ :
มาตรา 67 มาตรา 68 หมายถึง มาตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 16 และ 17 หมายถึง พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด นาภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 นามากาหนดภารกิจ
หลัก และภารกิจรอง เช่น องค์การบริ หารส่วนตาบลตากแดดวิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และ
ภารกิจรองที่ตอ้ งดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
1. การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
2. การพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
7. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
8. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
4. การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
-125. การจัดงานประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่นประจาปี
6. การจัดประชาคมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ
ได้แก่ สานัก งานปลัด กองคลั ง กองช่าง และส่วนการศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกาหนดกรอบ
อัตรากาลัง จานวนทั้งสิ้น ......อัตรา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด มีจานวนอัตรากาลังคน
ของแต่ละส่วนราชการเพียงพอต่อภารกิจ และปริมาณงาน และบางส่วนราชการได้กาหนดตาแหน่งไว้ซ้าซ้อน
เพื่อรองรับพนักงานส่วนตาบลที่จะมาบรรจุแต่งตั้ง รับโอนย้าย ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อไม่ให้เกินร้อยละ 40 จึงยุบเลิกตาแหน่งที่ซ้าซ้อนและไม่มีความจาเป็น
รายละเอี ย ดแนบท้ า ยผนวก ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตากแดดได้ ท าการเปรี ย บเที ย บกั บ จ านวน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียงที่มีงบประมาณ ขนาดและภารกิจที่ใกล้เคียงกั นจะเห็นได้ว่า
การกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดยังไม่มคี วามเหมาะสม ดังนี้
ลาดับที่
อปท.
กาหนดส่วน งบประมาณรายจ่าย พนักงานส่วน พนักงาน หมายเหตุ
ราชการ
ประจาปี 2557
ตาบล
จ้าง
(คน)
1
กระโสม
4
20,014,800
21
15
2
เกาะปันหยี
4
29,571,000
16
12

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
8.1 โครงสร้าง
จากการที่องค์ก ารบริหารส่วนตาบลได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวและ
ในระยะแรกการกาหนดโครงสร้างส่ว นราชการที่จะรองรั บ การดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็น
ภารกิ จอยู่ใ นงานหรือกาหนดเป็นฝ่ายและในระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้นและองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้

-138.1 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1.สานักงานปลัด
1.สานักงานปลัด
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานพัฒนาชุมชนและสังคม
1.5 งานพัฒนาชุมชนและสังคม
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร
1.7 งานสาธารณสุข
1.7 งานสาธารณสุข
1.8 งานบริหารงานบุคคล
1.8 งานบริหารงานบุคคล
1.9 งานกิจการสภาอบต.
1.9 งานกิจการสภาอบต.
2.กองคลัง
2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
2.4 งานธุรการ
2.4 งานธุรการ
3.กองช่าง
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 งานผังเมือง
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
3.5 งานธุรการ
3.5 งานธุรการ
4.ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1งานบริหารการศึกษา
4.1งานบริหารการศึกษา
4 . 2 ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า 4.2งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
4.3 งานธุรการ
4.3 งานธุรการ
8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง

หมายเหตุ

องค์ก ารบริ หารส่ ว นตาบลตากแดด วิ เคราะห์ การก าหนดตาแหน่ง จากภารกิ จที่ จะ
ดาเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะ
-14เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตากแดด และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขอองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตากแดดเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ระหว่างปี 2558-2560
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ส่วนราชการ
กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาดว่า
อัตรากาลังคน
หมายเหตุ
อัตรา
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา
เพิ่ม/ลด
กาลัง
3 ปี ข้างหน้า
เดิม
2558
2559 2560 2558 2559 2560
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1
1
1
1
(นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับ กลาง)
สานักปลัด
พนักงานส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด
1
1
1
1
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ตัน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
1
1
1
(ปก./ชก.)
นิตกิ ร(ปก./ชก.)
1
1
1
1
นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.)
1
1
1
1
นักจัดการงานทั่วไป(ปก./ชก.)
1
1
1
+1
- กาหนดเพิ่ม
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)
1
1
1
1
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
1
1
1
1
สาธารณภัย (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
1
1
1
1
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
1
1
1
1
ผูช้ ่วยบุคลากร
1
1
1
+1
- กาหนดเพิ่ม

-15ส่วนราชการ

พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
ยาม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานประจารถขยะ
คนงานทั่วไป
กองคลัง(04)
พนักงานส่วนตาบล
ผูอ้ านวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ปง./ชง.)
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีจ่ ัดเก็บรายได้
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
กองช่าง(05)
พนักงานส่วนตาบล

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรากาลังคน
หมายเหตุ
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
กาลังเดิม
ระยะเวลา
3 ปี ข้างหน้า
2558 2559 2560 2558 2559 2560
1
1
1
1
2
3

1
1
1
1
2
3

1
1
1
1
2
3

1
1
1
1
2
3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

2
1

2
1

2
1

+1
-

-

-

กาหนดเพิ่ม

ผูอ้ านวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-16-

ส่วนราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา
ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม(07)
พนักงานส่วนตาบล
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา (ชก)
ครู (คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
รวม

กรอบ กรอบอัตราตาแหน่งที่คาด
อัตรากาลังคน
หมายเหตุ
อัตรา
ว่าจะต้องใช้ในช่วง
เพิ่ม/ลด
กาลังเดิม
ระยะเวลา
3 ปี ข้างหน้า
2558 2559 2560 2558 2559 2560
1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
33

1
36

1
36

1
36

+3

-

-

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1) ปลัด อบต.ตากแดด มีอัตรากาลัง ปัจจุบัน จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
ที่
1.

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับ กลาง)

จานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

รวม

1

45,810

549,720

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2558
2559
2560
12,960

3,780

15,480

-172)สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
1)สานักงานปลัด มีอัตรากาลัง ปัจจุบัน จานวน 16 ตาแหน่ง 19 อัตรา ดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

จานวน เงินเดือน
(คน)
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2558
2559
2560

พนักงานส่วนตาบล
1.

9.
10.

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน
(ปก./ชก.)
นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.)
นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.)
นิติกร (ปก./ชก.)
นักจัดการงานทั่วไป(ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยบุคลากร

11.
12.
13.
14.
15.
16.

พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
ยาม
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานประจารถขยะ
คนงานทั่วไป

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

26,055

312,660

9,720

2,760

11,160

1

19,130

229,560

7,320

1,920

7,680

1
1
1
1
1
1

15,540
15,540
15,540
15,690
21,370
14,445

186,480
186,480
186,480
188,280
256,440
173,340

5,760
5,760
5,760
7,320
7,080
6,120

10,470
10,470
10,470
2,280
8,520
1,680

12,000
12,000
12,000
8,640
9,720
7,080

1
1

16,820
15,000

201,840
180,000

8,160
7,200

8,400
7,560

8,760
7,800

1
1
1
1
2
3

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

108,000
108,000
108,000
108,000
216,000
324,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-183)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
1)กองคลัง มีอัตรากาลัง ปัจจุบัน จานวน 7 ตาแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้
ที่

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8

ตาแหน่ง

จานวน
(คน)

พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ปง./ชง.)
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสั ดุ

เงินเดือน
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2558
2559
2560

1

31,530

378,360

11,760

3,180

13,440

1
1

21,370
21,370

256,440
256,440

7,080
7,080

8,520
8,520

9,720
9,720

1

21,370

256,440

7,080

8,520

9,720

1

14,030

168,360

5,520

1,680

6,480

1
1
1

9,400
11,510
10,160

112,800
138,120
121,920

4,560
5,520
4,920

4,800
5,760
5,160

4,920
6,000
5,280

4)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
1)กองช่าง มีอัตรากาลัง ปัจจุบัน จานวน 4 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
ที่

1.

2.

ตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น)
นายช่างโยธา(ปง./ชง.)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

จานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2558
2559
2560

1

36,318

435,810

11,160

14,010

13,620

1

21,370

256,440

7,080

8,520

9,720

3.
4.

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานผลิตน้าประปา

1

11,940

143,280

5,760

6,000

6,240

1

9,000

108,000

0

0

0

-19-

5) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตรากาลัง ปัจจุบัน จานวน 4 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
ที่

1.

2.
3.
4.

ที่
1

ตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น)
นักวิชาการศึกษา(ชก.)
ครู (คศ.1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก

จานวน
(คน)

เงินเดือน
คนละ

รวม

ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี
2558
2559
2560

1

27,630

331,560

10,740

12,360

13,620

1
1

25,330
17,310

303,960
207,720

10,560
0

3,000
0

12,120
0

1

9,400

112,800

0

0

0

6) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
ปี 2558
18,308,500.00

ปี 2559
18,205,000.00

ปี 2560
19,115,250.00

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด จะพึงปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด จะกาหนดแนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย
ยึดแผนพัฒนาบุคลากรเป็นแนวทางในการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดมี ีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ทุกตาแหน่งได้มโี อกาสที่
จะได้รับการพัฒนาโดยกาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นรอบ
ระยะเวลา 3 ปี เช่นเดียวกับการวางแผนอัตรากาลัง 3 ปี ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด
พังงา
13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด ได้ประกาศมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ยึดเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์สว่ นร่วม เป็นกลางทางการ
เมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. พนักงานส่วนตาบล พึงดารงให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื้อสัตย์
สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2. พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พนักงานส่วนตาบล พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวมเร็ว มีอัธยาศัย
ไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
4. พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พนักงานส่วนตาบล พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6. พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ รอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
7. พนักงานส่วนตาบล พึงต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมื่น เหยียดหยาม
กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อ
8. พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความ
สามัคคีและไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน

9. พนักงานส่วนตาบล ต้องปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ได้แก่ จรรยาบรรณ
ต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อผูบ้ ังบัญชา จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน จรรยาบรรณต่อประชาชน
10. พนักงานส่วนตาบล ต้องปฏิบัติงานตามนนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการ
ที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) ได้แก่ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ประชาชนมีสว่ นร่วม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
………………………………….
อาศัย ประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ วนตาบลจัง หวั ด พัง งา เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์แ ละ
เงื่อนไขเกี่ ย วกั บ การบริหารงานบุค คลขององค์ก ารบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 22 พฤศจิก ายน 2545
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
โดยให้ ค านึง ถึ ง ภารกิ จ อานาจหน้า ที่ต ามพระราชบัญ ญั ติ สภาต าบลและองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ.
2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 ความรับผิด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความยาก คุณภาพและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จา่ ยขององค์การบริหารส่วนตาบลและของรัฐในหมวด
เงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลากรและการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดเป็นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ในระยะเวลา 3 ปี และ
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพังงา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดแผนอัตรากาลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบกับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
พังงา ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดดจึงประกาศใช้
แผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย
ทั้งนี้ ตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายศรวัส ยงยุทธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
ที่ 66 /2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
……………………………………………………………
เพื่อให้การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (2558 -2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตากแดด เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด อาศัย
อานาจตามความในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด พังงา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2548 จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลั ง 3 ปี (2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
ดังนี้
1.นายศรวัส ยงยุทธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด ประธานกรรมการ
2.นางราตรี หนูงานแข้ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
กรรมการ
3.นางสุมาลี จุลยก
ผูอ้ านวยการกองคลัง
กรรมการ
4.นางดารุณี กองสิน
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
5.นางสรีลา ทั้งรักษ์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
กรรมการ
7.นางสาวสุจิตรา จุลษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
ให้ค ณะกรรมการจัด ท าแผนอัตราก าลัง ดังกล่าว ฯ มีห น้าที่จั ดท าแผนอั ตราก าลัง 3 ปี
(2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด โดยคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วน
ราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
ทั้งนี้

ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายศรวัส ยงยุทธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด

ที่ พง ๗๒๓๐1/

องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด
อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
18 มีนาคม ๒๕๕9

เรื่อง ประกาศการใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด (รอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 4
เรียน
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1.แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 4 จานวน 1 เล่ม
2.สาเนาประกาศใช้แผนอัตรากาลังฯ
จานวน 1 ฉบับ
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด พังงา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 –
2560) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด ไปแล้ว นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด จึงได้ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตากแดด (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศรวัส ยงยุทธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตากแดด

สานักงานปลัด
โทรศัพท์ 076-481083
โทรสาร 076-440395

