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1. สถิติปริมาณงานของแตละสวนราชการ
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มีการเก็บสถิตปิ ริมาณงานที่เกิดขึ้นของแตละสวนราชการครบทุกสวนราชการ
1) สํานักปลัด อบต.
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 งานบริหารทั่วไป
งานเลขานุการและจัดการงานทั่วไป
ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อ
สนับสนุนการบริหารสํานักงาน ในดานตาง ๆ เชน งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความ
ปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาตาง ๆ เปนตน
จัดเก็บ และรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ
ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ของหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหมีขอมูลที่สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลั่นกรองเรื่อง การ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม เปนตน เพื่อไมใหเกิด
ขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการ ของผูบริหาร
จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และ
รายงานอื่น ๆ เพื่อใหการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพื่อใหงานดําเนินการไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูบริหารของหนวยงาน เพื่อการรายงานและเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางาน
ของหนวยงาน หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
20 เรื่อง

20 เรื่อง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
100 ครั้ง
12 งาน
30 เรื่อง
50 โครงการ
150 ครั้ง
100 ครั้ง

หมายเหตุ
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ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตน แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว่ ไป
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานที่
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
250 ครั้ง

งานธุรการ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ-สง
หนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ
การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและการพิมพเอกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการตาง ๆ การเตรียมการประชุม เปนตน
เพื่อสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรง
ตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
รายชื่อพนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปน
หลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับ
ใชเปนหลักฐานตรวจสอบได
ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และ
จดหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวา
เอกสารทั้งหมดมีความ ถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด
จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจงใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ
หรือดําเนินการตาง ๆ ตอไป
ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่
ของหนวยงาน เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การ
จัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคาร
สถานที่เปนไปอยางถูกตองและมีความพรอมใชงานอยูเสมอ
การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรอง
มาตรฐาน (ธรรมภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อ
นําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน

3,000 เรื่อง

2,500 เรื่อง
20 ครั้ง

2,500 เรื่อง
550 เรื่อง
400 ครั้ง

4 ครั้ง

หมายเหตุ
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ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการ
ประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐาน
ในการประชุม
จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประชุม การฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตาง ๆ
เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงาน
ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสาร
รับทราบขอมูลขาวสาร
อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของ
หนวยงานในเรื่องการประชุม และการดําเนินงานตาง ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค
ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหาร
ทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใหคําปรึกษา แนะนํา ในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มา
ติดตอและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่
ถูกตองสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะ
นําไปใชประโยชนไดตอไป
ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรบั มอบหมาย
2. งานการเจาหนาที่
ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง
หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
20 ครั้ง
25 ครั้ง

10 ครั้ง
250 ครั้ง

3 ครั้ง

20 ครั้ง
100 ครั้ง
20 ครั้ง
200 เรื่อง
12 ครั้ง

หมายเหตุ
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ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลบุคคล จัดทําระบบ
สารสนเทศ ทะเบียนประวัติ เพื่อใหเปนปจจุบันและประกอบการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการสรางและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินตาง ๆ เชน การประเมินคางานของตําแหนง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินคุณสมบัติและผลงานของ
บุคคล เปนตน เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอ และดําเนินการ
เกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปน
ฐานขอมูลบุคคลประกอบการกําหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดความ
ตองการและความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผน
ทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถายทอดความรู และการ
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และแผน
การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม
ศึกษาวิเคราะหขอมูล และรวมจัดทําโครงสรางองคกรโครงสราง
หนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน และการแบงงานภายใน
ของหนวยงานเพื่อใหมีโครงสรางองคกร โครงสรางหนาที่ความ
รับผิดชอบ และการแบงงานภายในที่มีความถูกตอง ครบถวน
ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุ
ภารกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพ
ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อกําหนดตําแหนงและ
การวางแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ
และดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแตการสอบ
คัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอน การยาย การเลื่อน
ระดับ เปนตน เพื่อบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารง
ตําแหนง

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
12 ครั้ง
2 ครั้ง

2 ครั้ง

24 ครั้ง

8 ครั้ง

8 ครั้ง
9 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา วิเคราะหขอมูล และรวมจัดทําหนาที่ความรับผิดชอบ และ
ทักษะความสามารถของตําแหนงงาน และกําหนดระดับตําแหนง
งานใหสอดคลองตามหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อสรางความ
ชัดเจนและมาตรฐานของหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง
งาน และของแตละหนวยงาน และใหเปนแนวทางและเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองคกร
ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน เพื่อการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารคาตอบแทนใหเกิดความเปน
ธรรมและมีประสิทธิภาพ
ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกเจาหนาที่ในระดับรองลงมาใน
สายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหนวยงานและแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ประสานงานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและ
คําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือใน
การดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เอกชน ขาราชการ
ลูกจาง พนักงานจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู
ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
8 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง
45 เรื่อง

126 เรื่อง
24 ครั้ง
155 ครั้ง
51 ครั้ง
36 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ใหคําปรึกษา แนะนําชี้แจงแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาราชการ
ลูกจาง พนักงานจางหรือเจาหนาที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทาง
หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจและพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะ
สวนได
ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการ
ประมวล วิเคราะหและการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ
แผนงาน โครงการ หลักเกณฑวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ สื่อ เอกสาร
เผยแพรในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการ
หรือประยุกตนาํ เทคโนโลยีเขามาใช เพื่อการเรียนรู และการทํา
ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
3 งานนโยบายและแผน
รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
และสถานการณเศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนํามาสรุปเสนอ
ประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร
รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและ
แผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
วิเคราะหนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือนโยบาย
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
และเสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา 3 ป
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมไดตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานและประเด็น
ปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
จัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
84 ครั้ง

12 ครั้ง

75 เรื่อง

24 เรื่อง

36 เรื่อง

12 เรื่อง

22 เรื่อง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของ
รัฐบาล และสวนราชการตาง ๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนว
ทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
ประสานและรวบรวมขอมูลที่จําเปนตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํา
กระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) และเครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance
Assessment Rating Tool-PART)
ประสานงานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ในและนอก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําไปจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร
(Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศึกษา สํารวจ รวบรวมสถิติขอมูล ตรวจสอบ วิเคราะห วิจัยและ
จัดทําเอกสารตาง ๆ ทางดานการจราจร และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับการจราจร เพื่อนํามาประกอบในการการวางแผนและ
ดําเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงการจราจร
ชวยดําเนินการสํารวจ คํานวณโครงสราง และประมาณราคาคา
กอสรางซอมแซมรื้อยาย สิ่งอํานวยความสะดวกในระบบการขนสง
สาธารณะทางบกรวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
กอสรางนั้น เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับและจัดหา
แนวทางในการบรรเทาปญหาที่อาจ
ชวยตรวจสอบสัญญาของผูรับเหมาเอกชนในการกอสราง ซอมแซม
ปรับปรุงรื้อถอนสิ่งกอสรางทางดานการจราจรทั้งทางบกและทางน้ํา
เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางโปรงใสและเปนธรรม
ชวยพัฒนาระบบจราจร รวมศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับเสนทางจราจร
เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการจัดระเบียบจราจร
ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลทั้งจากผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและพัฒนา 3 ป และแผนปฏิบัติการประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอพื้นที่

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
12 เรื่อง

12 เรื่อง

24 เรื่อง
12 เรื่อง

12 เรื่อง

12 เรื่อง
12 เรื่อง
4 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางาน
ของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
วางแผนและรวมดําเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องคกร
และกลุมจังหวัดในโครงการของหนวยงานเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงค
วางแผนการดําเนินงานการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป
ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนงานโครงการ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
นโยบายและแผนหรืองานการจราจร เพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงาน
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานคนควาวิจัยดานการจราจร
เพื่อเปนประโยชนตอการคนควาวิจัยและใหบริการขอมูลกับ
ประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุน
การรวมกลุมของประชาชนในชุมชนประเภทตาง ๆ รวมถึงแสวงหา
และพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน กลุม องคกร และ เครือขาย
องคกรประชาชน
ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและ
กลไกในการพัฒนาและสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง
สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐาน รวมทั้งในการ
พัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่
ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในงานพัฒนา
ชุมชน เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
4 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง
42 ครั้ง
24 ครั้ง
3 ครั้ง
55 ครั้ง
1 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

4 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการ
พัฒนาชุมชน และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย
แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุก
ระดับ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความ
มั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐาน นําไปสูความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางยั่งยืน
กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน เพื่อใหมีเกณฑชี้
วัดดานพัฒนาชุมชนที่ถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน
สงเสริมและดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุมชน เพื่อสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูชุมชน
สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทํา
แผนชุมชนรวมทั้งวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกัน เพื่อ
แกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนที่
ปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
สงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุม
แมบานและเครือขายประชาชน เพื่อสงเสริมประชาชนใหมีความ
สนใจความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น
ของตนเอง
ดูแล รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ให
คําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการ
พัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัวในดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพื่อดูแล
และจัดสวัสดิการที่พึ่งได เชน เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห ในการ
ชวยเหลือและสงเคราะห ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุน อาชีพที่เหมาะสมแกประชาชนใน
ชุมชน เพื่อใหกลุมอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสรางรายไดใหกับ
ชุมชน

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง
2 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงการดําเนินการ โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ และประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนแกชุมชนเชน กิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อใหหางไกลยาเสพ
ติด เปนตน
สํารวจ และจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตอง ทันสมัย สามารถนํามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่ง
รับผิดชอบไดอยางเหมาะสม
แสวง พัฒนา สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือ
กรรมการชุมชนเพื่อใหรูถึงบทบาทหนาที่และเกิดการพัฒนา
ศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
ประชาชนมีตลาดจําหนายสินคาที่เปนธรรม
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตาง ๆ
เชน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชน
ตอประชาชนในชุมชน
ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และ
ระเบียบตาง ๆ ที เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางาน
ของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานพัฒนาชุมชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
บุคคลที่สนใจเพื่อใหมีความรูและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสวนรวม
เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อใหบริการหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนํา
ชุมชน กลุม องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชนและชุมชน

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
60 ครั้ง
72 ครั้ง
120 ราย
40 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงานดานการปองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา
รับแจงเหตุ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตาง ๆ เปน
ตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
เฝาระวัง ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตาง
ๆ เพื่อดําเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ
จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะ
ตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อใหเกิด
ความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงทีและใหการดําเนินการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รวบรวม จัดทําขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน สํารวจ
แหลงน้ํา เสนทางจราจร แหลงชุมชนตาง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยง
ตอการเกิดภัย เปนตน เพื่อจัดทําแผนปองกันรับสถานการณ และ
เพื่อใหปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ
จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตาง ๆ ในงานปองกันบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อรายงานผูบังคับบัญชา
ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่
กําหนดไว
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง
เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูความเขาใจ
ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยใหแก
หนวยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถแกไขสถานการณเบื้องตน
ไดดวยตนเอง
ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดี
ระหวางกัน

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
48 ครั้ง

48 ครั้ง
96 ครั้ง

60 ครั้ง

36 ครั้ง
24 ครั้ง
84 ครั้ง
210 ครั้ง
235 ครั้ง

150 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ใหบริการรับแจงเหตุสาธารณภัย เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนได
อยางรวดเร็วทั่วถึง
(ลงชื่อ)

(นางคนึงนิตย ใจทอง)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด

ผูเก็บขอมูล

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล
(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
15 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

2) กองคลัง
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 งานการเงินและบัญชี
ควบคุมจัดทําบัญชี เอกสารรายงายความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้ง
เงินในและเงินนอก-งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะ
ทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบวิธีการบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วิเคราะหและสรุปขอมูลและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย
จัดทํางบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหตรงกับ
ความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทํา
งบประมาณ
วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เชน
การจัดทํางบประมาณ การรับและจายเงิน สถานะการเงิน การ
ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับและจายเงิน เพื่อใหการรับ-จายเงิน
ขององคกรมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของ
ราชการ
ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เชน ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตร
และฝกอบรมจัดทําคูมือประจํา สําหรับการฝกอบรมและวิธีใช
อุปกรณเครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูที่เปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด
ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับ
งานบัญชี การเงิน และงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางถูกตอง และแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน
และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี
และงบประมาณ เชน การตั้งฎีกาเบิกจายเงิน ใบสําคัญการเบิก
จายเงิน การนําสงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญา
ยืมเงิน และเอกสารตาง ๆ

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
230 ครั้ง

24 ครง
24 ครั้ง
24 ครั้ง

230 ครั้ง

230 ครั้ง

100 ครั้ง

1,500 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน เพื่อใหมีความครบถวน ถูกตอง และ
สอดคลองตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว
ควบคุม ติดตาม และดูแลการดําเนินการเบิกจายเงินตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินรายไดแผนดิน เงินทอดรองราชการ เงินชวยเหลือ
หรือเงินสนับสนุนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเบิกจายเงินเปนไป
อยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามระเบียบการเบิกจายเงินที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
ควบคุม และดูแลการจัดทําบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุม
ตาง ๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เชน บัญชีประจําเดือน
บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดินและรายได
นําสงคลัง ทะเบียนคุมใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณ เพื่อใหงานดานการบัญชีเปนไปอยางโปรงใส
ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได
ดําเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทําเกี่ยวกับการกันเงิน
เหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกจายเงิน เพื่อใหแตละหนวยงาน
ไดรับเงินประมาณที่ถูกตอง และเพียงพอตามที่ไดรับจัดสรร
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี เพื่อใชประกอบในการทําธุรกรรม และ
เปนหลักฐานในการอางอิงทางบัญชีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
การตรวจสอบและดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหมีความ
ถูกตอง และครบถวนมากที่สุด
ควบคุม ดูแลการจัดทํางบการเงินประจําวัน/ประจําเดือน/ประจําป
รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนําเสนอให
ผูเกี่ยวของรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหถูกตอง ครบถวน และเสร็จตามเวลาที่
กําหนดไว
ควบคุม ดูแลการวิเคราะห และการจัดทําตนทุนหนวยผลผลิต และ
ตนทุนตอหนวยกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และจัดทํารายงานตนทุนประจําไตรมาส และประจําป
เพื่อใหมีรายงานที่มีความถูกตอง และเปนประโยชนแกผบู ริหารใน
การประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
1,500 ครั้ง

230 ครั้ง

24 ครั้ง
24 ครั้ง

230 ครั้ง

12 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกเจาหนาที่ในระดับรองลงมาใน
สายงานผูรวมงาน หรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ศึกษา วิเคราะหขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ดานการเงินและบัญชี เพื่อเปนเครื่องมือการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
รวมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนด
มาตรฐานระบบงานการเงิน บัญชี และงบประมาณของหนวยงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคลองตาม
เปาหมายและนโยบายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว
วางแผนการพัฒนาสถานการณคลัง เพื่อใชเปนแนวทางการ
บริหารงานของผูบริหาร และชวยเหลือผูใหคําแนะนําในการจัดทํา
เอกสารเบิกจายเงินเพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองรวดเร็ว
รวมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและ
คําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือใน
การดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ประสานการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานราชการอื่นภายในอําเภอ
จังหวัด และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประสานการทํางานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจาย การรับ
เงิน การโอนเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
230 ครั้ง

230 ครั้ง

100 ครัง้
100 ครั้ง

100 ครั้ง
12 ครั้ง
230 ครั้ง
230 ครั้ง
12 ครั้ง
24 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ประสานงานกับหนวยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อใหการดําเนินการในการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับกับหนวยงานอื่น เพื่อใหทราบ
ขอมูลและความรูตาง ๆ นําไปใชใหเกิดประโยชน
ใหคําแนะนํา ตอบปญหาชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
ที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับที่ซับซอน หรืออํานวยการถายทอด
ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการเอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และ
นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ
มาตรการตาง ๆ
ใหบริการขอมูลดานรายรับ-รายจาย สถิติการคลัง สําหรับรายงานให
สํานักนโยบายสถิติการคลัง เพื่อใชประกอบการวิเคราะหขอมูลการ
คลังระดับประเทศ
ชวยจัดทําฐานขอมูลดานการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจ
หนวยงานตาง ๆ ประกอบพิจารณาในการกําหนดนโยบายและ
มาตรการตาง ๆ
2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
ชวยรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการปกครอง
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจเบื้องตน เพื่อนํา
ขอมูลเหลานั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ
หรือปรับปรุงอัตราภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ ใหมีความ
เหมาะสม
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ
ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทราบวาการเก็บภาษี
คาธรรมเนียมหรือรายไดอื่น ๆ สามารถทําไดจํานวนเทาไร อันจะ
นําไปสูการคาดประมาณการรายไดและรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในปงบประมาณถัดไปได

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
24 ครั้ง

230 ครั้ง

230 ครั้ง

12 ครั้ง
12 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รวมสํารวจพื้นที่กับกองชาง กองสาธารณสุขและสวนราชการตาง ๆ
เพื่อใหไดขอมูลของผูประกอบกิจการ หรือผูที่อยูในขายตองชําระ
ภาษีหรือคาธรรมเนียมประเภทตาง ๆ และติดตามจัดหนังสือเตือน
ผูประกอบการในขายชําระภาษีหรือคาธรรมเนียม มาชําระเพื่อแจง
ใหผูเสียภาษีทราบ
จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป. , ภทบ. , ใบเสร็จทั่วไป ฯ เพื่อใช
เปนหลักฐานในการรับเงินของหนวยงาน พรอมเรงรัด ติดตาม
ลูกหนี้และผูที่อยูในขายการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ เพื่อ
ติดตามลูกหนี้คางชําระใหมาชําระภาษีใหครบถวน รวมถึงรับและ
ตรวจแบบแสดงรายการทรัพยสิน และเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อใช
ในการประเมินและคํานวณภาษี
จัดทํารายงานเกี่ยวกับรายไดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจัดเก็บ
เพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง ทันสมัย และใชเปนขอมูล
ทางสถิติในการประมวลผลจากการจัดเก็บรายได
รวบรวมขอมูลที่ออกสํารวจลงในขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการนํามาประกอบการจัดเก็บ
รายไดใหถูกตองและเปนปจจุบัน
ควบคุมการจัดทําคําสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพยสินประเภทตาง ๆ
เพื่อใหประชาชนมายื่นแบบชําระภาษีตรงตามกําหนดเวลาและให
การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทํารวบรวม ขอมูลสง
งานนิติการในการติดตามลูกหนี้คางชําระ เพื่อดําเนินการตาม
กฎหมาย
สงเสริมจัดทําปายประชาสัมพันธ หนังสือประชาสัมพันธ รวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหประชาชนรับรูเกี่ยวกับการชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ
จัดทําระบบฐานขอมูลและบันทึกขอมูลทะเบียนทรัพยสินทั้งหมดที่
อยูในขายชําระภาษี ลงในระบบฐานขอมูล เพื่อเปนขอมูลในการ
จัดเก็บภาษีและตรวจสอบไดรวดเร็วขึ้น
รับคํารองเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมแกผูชําระภาษี และศึกษาขอมูลกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
เพื่อใชจัดเก็บภาษีอยางถูกตองโปรงใสและเปนธรรม
ชวยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจกรรม
การคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
1,035 ราย

1,035 ราย

1 ครั้ง
1 ครั้ง
10 เรื่อง

4 เรื่อง
1 ครั้ง
20 ราย
1,035 ราย

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาต
การทําน้ําแข็ง เพื่อการคา คาธรรมเนียม ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณาและใชเครื่องขยายเสียง
คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร
คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร คาธรรมเนียมใบอนุญาต
อื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมาย และเทศบัญญัติ คา
อากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชา
อาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย
คาที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริม
กิจการองคการบริหารสวนตําบลและเงินฝากธนาคาร คาจําหนาย
เวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา และ
คาชดเชยตาง ๆ
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางาน
ของหนวยงาน หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
วางแผนการจัดเก็บรายได และคาธรรมเนียมตาง ๆ เพื่อใหการ
จัดเก็บรักษารายได ครบถวน ถูกตองและเปนธรรมแกประชาชน
วางแผนและรวมดําเนินการในการสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการเก็บภาษีทองถิ่นและคาธรรมเนียมตาง ๆ
วางแผนและรวมดําเนินการในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การใหบริการจัดเก็บรายได เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูชําระภาษี
ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ประสานงานและใหคําแนะนํากับผูเกี่ยวของและ ผูชําระภาษี เพื่อให
เกิดความรวมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว
ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อใหสามารถดําเนินการดานภาษีอากรไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)

1,035 ราย
1,035 ราย
1,035 ราย
1,035 ราย
1 ครั้ง
1 ครัง้
1,035 ราย
20 ราย

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตอบปญหาและชี้แจงขอซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานจัดเก็บ
รายได เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
จัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มชองทางในการรับชําระภาษีและ
จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนผูเสีย
ภาษี
3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง การ
เก็บรักษา นําสงการซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหอยูในสภาพดีพรอมตอการ
ใชงาน
ทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน
รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอ
เกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินงาน
รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และ
นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อรวมพัฒนา
ใหระเบียบการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมี
ความโปรงใสตรวจสอบได
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน ประจําไตรมาส หรือ
ประจําปงบประมาณ ใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
พรอมทั้ง รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบหลักการ
ดําเนินแลวเสร็จ
ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานพัสดุ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบแกผูรวมงาน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจ
อันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหบริการ หรือขอความชวยเหลือในดานที่
ตนรับผิดชอบ

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
500 ราย
4 เรื่อง

400 ครั้ง

12 ครั้ง
400 ครั้ง
60 ครั้ง
48 ครั้ง
12 ครั้ง
1 ครั้ง

48 ครัง้
48 ครั้ง
48 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

(ลงชื่อ)

(นางนัยนา แสวงผล)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

ผูเก็บขอมูล

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล
(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

3) กองชาง
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 งานกอสราง ออกแบบ และควบคุมอาคารสํารวจ ออกแบบ
เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตาง ๆ เพื่อใหตรง
ตามหลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงานและงบประมาณที่
ไดรับ
ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูป
และรายการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณ
ราคาคากอสราง
ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจาง
ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อให
เปนไปตามระเบียบที่กําหนด
รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดาน
ชาง
ใหคําแนะนํา ตอบปญหา เกี่ยวกับงานโยธา (ถนน สะพาน อาคาร
ชลประทาน การประปา สิ่งกอสรางอื่น ๆ)
ประสานงานในระดับกุลม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความชวยเหลือ และเปลี่ยนความรู และ
รวมมือในงานโยธา
ประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตอ
งานดานโยธา
2 งานไฟฟา
สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอม ประดิษฐ
ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใชงาน ดูแล บํารุงรักษา และใช
งานเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบ
สารสนเทศ ระบบควบคุม อัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ
คอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อให
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานภายในและภายนอก
จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน
เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา
ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวของเพื่อใชในการออก
ใบรับรองตามที่หนวยงาน หรือกฎหมายกําหนด

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
21 โครงการ
21 โครงการ
21 โครงการ
21 โครงการ
21 โครงการ
12 โครงการ
32 ราย
54 ราย
150 ครั้ง

12 ครั้ง
12 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติงาน ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน
ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและ
ผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหสามารถใช
งานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ประสาน แลกเปลี่ยนความรู และขอมูลตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อประกอบปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพ
(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา เปงสา)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

ผูเก็บขอมูล

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล
(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
48 ครัง้
50 คน
50 คน

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 งานบริหารการศึกษา
ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนางานดานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และที่
เกี่ยวของ
ศึกษา วิเคราะห วิจัยเบื้องตน เพื่อประกอบการจัดทําขอเสนอ
นโยบายและแผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา
สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ศึกษา วิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
จัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารดานการศึกษา รวมทั้ง
ปรับปรุงใหทันสมัย เพื่อเปนหลักฐานอางอิง
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ
การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดาน
การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนางานดานการศึกษา
ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของผลงานทางวิชาการของครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา
ประสาน สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา และการจัดสรรพัสดุ
อุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน
ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชนดานการศึกษา การ
สรางอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ หรือโครงการ
ประสานการทํางานรวมกันทัง้ ภายในและภายนอก หรือหนวยงาน
ชี้แจง และใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดบริการสงเสริมการศึกษา เชน จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ
ทางการศึกษา แหลงเรียนรู

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
3 ครั้ง
20 ครั้ง

2 ครั้ง
30 โครงการ
50 ครั้ง
15 ครั้ง
4 ครั้ง
10 ครั้ง
4 ครั้ง
150 ครั้ง
48 โครงการ
30 โครงการ
57 โครงการ
28 ครั้ง
5 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผลิตคูมือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ
ใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และชุมชน
ประชาชนทั่วไป
ดําเนินการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ อบรม เกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษา
เผยแพรการศึกษา เชน วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส เอกสารตาง ๆ
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ
จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษา
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ-สง
หนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ
การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและการพิมพเอกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการตาง ๆ การเตรียมการประชุม เปนตน
เพื่อสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรง
ตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
รายชื่อพนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปน
หลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับ
ใชเปนหลักฐานตรวจสอบได
ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และ
จดหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวา
เอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด
จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจงใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ
หรือดําเนินการตาง ๆ ตอไป
ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่
ของหนวยงาน เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การ
จัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคาร
สถานที่เปนไปอยางถูกตองและมีความพรอมใชงานอยูเสมอ

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
8 เลม
16 ครัง้
12 ครั้ง
12 ครั้ง
107 คน
200 เรื่อง

200 เรื่อง
60 เรื่อง

200 เรื่อง
200 เรื่อง
4 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรอง
มาตรฐาน (ธรรมภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อ
นําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการ
ประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐาน
ในการประชุม
จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประชุม การฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตาง ๆ
เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงาน
ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสาร
รับทราบขอมูลขาวสาร
อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของ
หนวยงานในเรื่องการประชุม และการดําเนินงานตาง ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค
ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหาร
ทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใหคําปรึกษา แนะนํา ในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มา
ติดตอและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่
ถูกตองสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะ
นําไปใชประโยชนไดตอไป
ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
3 ครั้ง
15 ครั้ง
12 ครั้ง

10 ครั้ง
50 คน

10 ครั้ง

30 คน
20 คน
50 คน
30 ฉบับ

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดประสบการณการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรกําหนด
ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครองชุมชน
สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับครูผูดูแลเด็ก
มีการพัฒนาตนเองในวิชาการ และอาชีพ ใฝหาความรู และพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ
งานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสามปของสถานศึกษา
งานความรวมมือผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ
งานทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมปิ ญญา
ทองถิ่น
(ลงชื่อ)

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
120 หนวย
600 ครั้ง
600 ครั้ง
600 ครั้ง
12 ครั้ง
120 หนวย
11 ครั้ง
600 ครั้ง
108 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
11 ครั้ง
9 ครั้ง

ผูเก็บขอมูล
(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาการ
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล
(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

5) หนวยตรวจสอบภายใน
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 งานตรวจสอบภายใน
รวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา และเอกสาร ตาง ๆ
ทางดานการเงินการบัญชี เพื่อใหการตรวจสอบดําเนินไปอยาง
ถูกตองและไดผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาร การเงิน
พัสดุ และทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารดานอื่น ๆ ของสวนราชการ
เพื่อดูแลใหการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มี
ประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด
รวมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน
การบัญชี พัสดุและทรัพยสิน และการบริหารดานอื่น ๆ ของ
หนวยงาน ตาง ๆ ตามหลักเกณฑและกรอบของการตรวจสอบ
ภายในเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของแตละหนวยงานเปนไป
อยางถูกตอง และมีการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัด คุมคา และตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด
รวมจัดทําเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ
ตาง ๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ขอตรวจพบ และขอเสนอแนะให
ผูบริหารและหนวยงานตนสังกัดรับทราบผลการดําเนินงานและ
นําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะในหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจาย รวมทั้งเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ
และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อใหเปนไปตามระเบียบแบบ
แผนที่กําหนดไว
ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปฎิบัติงานและสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุน
ใหหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุภารกิจที่กําหนด
ไว

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
1,000 ฉบับ

1,000 ฉบับ

1,000 ฉบับ

12 ครั้ง

10 ครั้ง
100 ฉบับ

100 เรื่อง
48 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางาน
ของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ประชุมสัมมนา การจัดทํางบประมาณ การเงิน เพื่อรวมกําหนด
นโยบายใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ
ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการ
ดําเนินงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชี้แจงขอมูลเหตุผลของระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายในการ
ตรวจสอบและประชาสัมพันธภายในองคกร เพื่อใหทราบถึง
ความสําคัญในการตรวจสอบองคกรใหหนวยงานรับตรวจเขาใจใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ฝกอบรม ใหคําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก
หนวยรับตรวจและเจาหนาที่ระดับรองลงมา และตอบขอซักถาม
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ พรอมทั้งชวยแกปญหา
ขอขัดแยงในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผู
ที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตน
รับผิดชอบในระดับตน แกหนวยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
(ระบุหนวยนับ)
1 ครั้ง
24 ครั้ง
30 ครัง้
12 ครั้ง
12 ครั้ง

20 ครั้ง

50 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

(ลงชื่อ)

ผูเก็บขอมูล
(นางสาวพรรณณิภา เบ็ญจวรรณ)
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล
(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
(ลงชื่อ)

ผูตรวจสอบ

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563) เลม 2

2. บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลัง

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
ตําแหนง นักบริหารงานทองถิ่น เลขที่ตําแหนง 12-3-00-1101-001 และ 12-3-00-1101-002
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

180

24 ครั้ง

4,320

0.0522

60

136 โครงการ

8,160

0.0986

1,800

13 ภารกิจ

23,400

0.2826

120

12 ครั้ง

1,440

0.0174

10,800
30

1 ครั้ง

10,800

0.1304

155 เรื่อง

4,650

0.0562

120

12 ครั้ง

1,440

0.0174

1.ดานแผนงาน
1.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ความคาดหวังและเปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทอง
ทองถิ่น เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
1.2 บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง
การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและการตรวจสอบงาน เพื่อใหเกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนว
ทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธบี ริหารงาน การกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องตาง ๆ ในทีร่ ับผิดชอบ เพื่อใหการบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของประชาชน
1.4 กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผล
สัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขัน้ ตอนและนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติ เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
1.6 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดําเนินการตาง ๆ ใหกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.ดานบริหารงาน
2.1 สวนราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษา แนะนํา
การปฏิบัติราชการ เพื่อใหผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ทอี่ งคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธกี ารปฏิบัติในเรือ่ งตาง ๆ เพือ่ การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ

(3)
30

(4)
690 เรื่อง

(5)
20,700

0.2500

30

24 เรื่อง

720

0.0087

20

65 เรื่อง

1,300

0.0157

2.5 กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายทีร่ ับผิดชอบกําหนดไว ใหเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

20

1,035 ราย

20,700

0.2500

2.6 กํากับดูแลเรื่องรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน ตรวจสอบเรือ่ งรองเรียนขอความเปนธรรม

60

6 เรื่อง

360

0.0043

180

18 ครั้ง

3,240

0.0391

20

1,035 ราย

20,700

0.2500

30

36 ครั้ง

1,080

0.0130

20

265 ครั้ง

5,300

0.0640

120

12 ครั้ง

1,440

0.0174

3.2 ชวยวางแผนอัตรากําลังของสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมาย

180

8 ครั้ง

1,440

0.0174

3.3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางไดอยางเปนธรรม

120

12 ครั้ง

1,440

0.0174

และประสิทธิผล ทันตอการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอความตองการของประชาชน
2.3 กํากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจากสวนกลาง สวนภูมิภาค เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อสัมฤทธิ์ภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองสภาวการณของประเทศและความตองการของประชาชนเปนสําคัญ

เพื่อประกอบการตัดสินใจ และอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน
2.7 เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือในฐานะผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการ
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง
2.7 กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมาย องคการบริหารสวนทองถิน่ ทีร่ ับผิดชอบกําหนดไว ใหเปนไปอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได
2.8 ใหคําปรึกษาและประสานงานฝายบริหารสภาและสวนราชการเพื่อกําหนดกรอบการบริหารงบประมาณของหนวยงานหรือตามแผนงานใหตรงตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูน ําทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติราชการ
3.ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรสวนทองถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ตามหลักคุณธรรม

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
3.4 กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการที่เกี่ยวของในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูรว มกันของบุคลากร และเสริมสราง

(3)
120

(4)
12 ครั้ง

(5)
1,440

0.0174

20

2,300 เรื่อง

46,000

0.5556

30

230 ครั้ง

6,900

0.0833

30

230 ครั้ง

6,900

0.0833

10,800

1 ครั้ง

10,800

0.1304

ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรม และภารกิจอื่น ๆ
3.5 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ งตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับงานในหนาที่ ในประเด็นที่มีความ
ซับซอน และละเอียดออนเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
4.ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัตริ าชการเกิดประสิทธิ
ภาพและความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาและเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
4.3 วางแผนการจัดทําและบริหารงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา สนองตอบปญหาความตองการ
ของประชาชนตามแผนพัฒนา
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

2.4719

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ มีผูดาํ รงตําแหนงปลัด จํานวน 1 คน และรองปลัด จํานวน 1 คน รวมเปน 2 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
สํานักปลัด อบต.

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารหมายเลข 5
บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
สํานักปลัด
ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป เลขทีต่ ําแหนง 12-3-01-2101-001
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

60

12 ครั้ง

720

0.0087

5,400

2 ครั้ง

10,800

0.1304

10

1,500 เรื่อง

15,000

0.1812

60

12 ครั้ง

720

0.0087

30

230 ครั้ง

6,900

0.0833

1.ดานแผนงาน
1.1 รวมวางแผน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งาน
นโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจําตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดใน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยเฉพาะ เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 รวมจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ เพื่อใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่น ๆ ใน
อนาคตตอไป
1.3 รวมติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนิน
งาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิข์ องหนวยงานตามทีก่ ําหนดไว
1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ดานงานนโยบาย
และแผน ดานงานบริหารทัว่ ไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่กอง หรือสวนราช
การใดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร
และเวลา
1.5 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานในภาพรวม เพื่อนํามาปรับปรุงใหเกิดการปฏิบัติงาน
ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึน้

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

120

20 หนวยงาน

2,400

0.0290

30

30 ครั้ง

10,800

0.1304

20

30 ครั้ง

600

0.0072

2.4 พิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กําหนด

10

1,500 เรื่อง

15,000

0.1812

2.5 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการจัดการงานตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน

10

1,500 เรื่อง

15,000

0.1812

10

360 เรื่อง

3,600

0.0435

10

240 เรื่อง

2,400

0.0290

10

120 เรื่อง

1,200

0.0145

10

230 เรื่อง

2,300

0.0278

2. ดานบริหารงาน
2.1 ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตร เพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ สอดรับกับนโยบายของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตําบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 ควบคุมดูแลการวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวของกับงานดานนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทํางานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.3 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพือ่ ให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีงบประมาณที่เหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาทีก่ ําหนดไว

งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับ
การประชุม งานบันทึกเรือ่ งเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอืน่ ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งานติดตามผลงาน
เปนตน เพื่อดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความตองการของผูบริหารหรือหนวยงานตาง ๆ สูงสุด
2.6 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิตกิ าร งานระเบียบและสัญญา เพือ่ ใหงานตาง ๆ ดําเนินการไปอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ และตามกฎระเบียบทีก่ ําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงาน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใชประโยชนจากบุคลากรในองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองานจัดระบบงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมการดูแลงานประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิดการการสือ่ สารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน
และเกิดการสือ่ สารภายนอกที่สรางความเขาใจและภาพลักษณทดี่ ีตอประชาชนในทองถิ่น

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
2.10 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์

(3)
10

(4)
240 ครั้ง

(5)
2,400

0.0290

20

36 ครั้ง

720

0.0087

3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา

60

8 ครั้ง

480

0.0058

3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมาย

10

690 ครั้ง

6,900

0.0833

5

920 ครั้ง

4,600

0.0556

4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ

30

12 ครั้ง

360

0.0043

4.2 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ ทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทํา

60

12 ครั้ง

720

0.0087

30

12 ครั้ง

288

0.0035
1.2514

และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
2.11 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตัง้ หรือเวทีเจรจาตาง ๆ
3.ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

และผลสัมฤทธตามที่กําหนด
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ
4.ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

งาน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพคุม คา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีส่ ังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ไดรับจัด
สรร มาดําเนินการและใชจายรวมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ สํานักปลัด อบต. มีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
สํานักปลัด
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป เลขทีต่ ําแหนง 12-3-01-3101-0011 งาน บริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
3

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

60

72 เรื่อง

4,320

0.0522

60

20 เรื่อง

1,200

0.0145

480

12 ครั้ง

5,760

0.0696

1,000

12 ครั้ง

12,000

0.1449

1.5 ทําเรือ่ งติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ เพือ่ ใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามทีก่ ําหนด

10

240 ครั้ง

2,400

0.0290

1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพื่อใหงานดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

60

12 งาน

720

0.0087

1.7 ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของหนวยงาน เพื่อการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

60

120 เรื่อง

7,200

0.0870

30

50 โครงการ

1,500

0.0181

1.ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงาน ในดานตาง ๆ เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ
และงานสัญญาตาง ๆ เปนตน
1.2 จัดเก็บ และรักษาขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ของหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหมีขอ มูลที่
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลัน่ กรองเรือ่ ง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม เปนตน เพือ่ ไมใหเกิดขอผิดพลาดในการ
วินิจฉัยสั่งการ ของผูบริหาร
1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอืน่ ๆ เพื่อใหการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุ
ประสงคของหนวยงาน

ของผูบังคับบัญชาตอไป
2.ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานทีร่ ับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ทกี่ ําหนด

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด

20

150 ครั้ง

3,000

0.0362

3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงาน

10

100 ครั้ง

1,000

0.0121

20

250 ครั้ง

5,000

0.0604

3.ดานการประสานงาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.ดานบริการ
4.1 ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนําเกีย่ วกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบือ้ งตน แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว่ ไป เพื่อใหผทู ี่
เกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานทีร่ ับผิดชอบ
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

0.5327

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ สํานักปลัด อบต. มีผูดํารงตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
สํานักปลัด
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล เลขทีต่ ําแหนง 12-3-01-3102-001 งาน การเจาหนาที่
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

360

12 ครั้ง

4,320

0.0522

120

12 ครั้ง

1,440

0.0174

720

2 ครั้ง

1,440

0.0174

720

2 ครั้ง

1,440

0.0174

720

24 ครั้ง

17,280

0.2087

120

8 ครั้ง

960

0.0116

180

8 ครั้ง

1,440

0.0174

1.ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่
1.2 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ เพื่อใหเปนปจจุบันและประกอบการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ดําเนินการสรางและพัฒนาวิธกี าร เครือ่ งมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินตาง ๆ เชน การประเมินคางานของตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินคุณสมบัตแิ ละผลงานของบุคคล เปนตน เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่
1.4 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอ และดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนฐานขอมูลบุคคล
ประกอบการกําหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดความตองการและความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาใน
อาชีพ การจัดหลักสูตร การถายทอดความรู และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม
1.6 ศึกษาวิเคราะหขอ มูล และรวมจัดทําโครงสรางองคกรโครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน และการแบงงานภายในของหนวยงาน
เพื่อใหมีโครงสรางองคกร โครงสรางหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และการแบงงานภายในทีม่ ีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุภารกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อกําหนดตําแหนงและการวางแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
1.8 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ และดําเนินการเกีย่ วกับการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัด

(3)
1,080

(4)
9 ครั้ง

(5)
9,720

0.1174

1,080

8 ครั้ง

8,640

0.1043

1,080

2 ครั้ง

2,160

0.0261

1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา

600

1 ครั้ง

600

0.0072

1.12 ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึน้ แกเจาหนาที่ในระดับรองลงมาในสายงาน

20

45 เรื่อง

900

0.0109

60

126 เรื่อง

7,560

0.0913

90

24 ครั้ง

2,160

0.0261

30

155 ครั้ง

4,650

0.0562

20

51 เรื่อง

1,020

0.0123

เลือก การสอบแขงขัน การโอน การยาย การเลื่อนระดับ เปนตน เพื่อบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนง
1.9 ศึกษา วิเคราะหขอ มูล และรวมจัดทําหนาที่ความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถของตําแหนงงาน และกําหนดระดับตําแหนงงานใหสอดคลอง
ตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ เพื่อสรางความชัดเจนและมาตรฐานของหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน และของแตละหนวยงาน และ
ใหเปนแนวทางและเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ องคกร
1.10 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน เพื่อการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและบริหารคาตอบแทนใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ

ผูรวมงาน หรือหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรืน่ และแลวเสร็จตามเวลาทีก่ ําหนด
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ นํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.ดานการวางแผน
2.1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานและแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กําหนด
3.ดานการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบือ้ งตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอืน่ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบือ้ งตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนิน
งานตามที่ไดรับมอบหมาย

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

30

36 ครั้ง

1,080

0.0130

20

84 ครั้ง

1,680

0.0203

120

12 ครั้ง

1,440

0.0174

360

75 เรื่อง

27,000

0.3261

4.ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เอกชน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
ตอ การฝกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชนตอ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ใหคําปรึกษา แนะนําชี้แจงแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางหรือเจาหนาที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑและวิธกี าร
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสวนได
4.3 ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห
และการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
4.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมอื สื่อ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาเครือ่ งมือ อุปกรณ วิธกี าร หรือประยุกตนํา
เทคโนโลยีเขามาใช เพื่อการเรียนรู และการทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ สํานักปลัด อบต. มีผูดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

1.1707

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
สํานักปลัด
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน เลขทีต่ ําแหนง 12-3-01-3103-001 งาน นโยบายและแผน
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1 รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณเศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการ

120

24 เรื่อง

2,880

0.0348

120

36 เรื่อง

4,320

0.0522

120

12 เรื่อง

1,440

0.0174

360

22 เรื่อง

7,920

0.0957

360

12 เรื่อง

4,320

0.0522

120

12 เรื่อง

1,440

0.0174

120

24 เรื่อง

2,880

0.0348

120

12 เรื่อง

1,440

0.0174

1.ดานการปฏิบัติการ
กําหนดนโยบายและเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการใหสามารถบรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว
1.3 วิเคราะหนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอขอ
คิดเห็น เพื่อชวยจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา 3 ป แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
1.4 สํารวจ รวบรวม และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานและประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพือ่ เปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผน
งาน หรือกําหนดยุทธศาสตร
1.5 ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของ รัฐบาล และสวนราชการตาง ๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสาน
ผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมขอมูลทีจ่ ําเปนตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ
เครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานงานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อนําไปจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
หรือตัวชีว้ ัดขององคกรปกครองสวนทองถิน่
1.8 ศึกษา สํารวจ รวบรวมสถิตขิ อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห วิจัยและจัดทําเอกสารตาง ๆ ทางดานการจราจร และดานอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของสัมพันธกับการ
จราจร เพื่อนํามาประกอบในการการวางแผนและดําเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงการจราจร

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
1.9 ชวยดําเนินการสํารวจ คํานวณโครงสราง และประมาณราคาคากอสรางซอมแซมรือ้ ยาย สิ่งอํานวยความสะดวกในระบบการขนสงสาธารณะทางบก

(3)
60

(4)
12 เรื่อง

(5)
720

0.0087

60

12 เรื่อง

720

0.0087

1.11 ชวยพัฒนาระบบจราจร รวมศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับเสนทางจราจร เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการจัดระเบียบจราจร

60

12 เรื่อง

720

0.0087

1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลทั้งจากผลการดําเนินงานที่ผานมา จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

420

4 ครั้ง

1,680

0.0203

420

4 ครั้ง

1,680

0.0203

420

4 ครั้ง

1,680

0.0203

420

1 ครั้ง

420

0.0051

3.1 ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด

20

42 ครั้ง

840

0.0101

3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงาน

60

48 ครัง้

2,880

0.0348

4.1 รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูทเี่ กี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ

420

4 ครั้ง

1,680

0.0203

4.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรืองานการจราจร เพื่อแกปญ
 หาในการปฏิบัติงาน

30

55 ครั้ง

1,650

0.0199

รวมทั้งประมาณการผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการกอสรางนัน้ เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาทีอ่ าจ
1.10 ชวยตรวจสอบสัญญาของผูร ับเหมาเอกชนในการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงรื้อถอนสิ่งกอสรางทางดานการจราจรทั้งทางบกและทางน้ํา เพื่อให
ถูกตองตามกฎหมายทีก่ ําหนดไวอยางโปรงใสและเปนธรรม

และจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรและพัฒนา 3 ป และแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ หมาะสมและ
เปนประโยชนสูงสุดตอพื้นที่
2.ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานทีร่ ับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผล
สัมฤทธิ์ทกี่ ําหนด
2.2 วางแผนและรวมดําเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องคกร และกลุมจังหวัดในโครงการของหนวยงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงค
2.3 วางแผนการดําเนินงานการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
3.ดานการประสานงาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.ดานการบริการ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

(5)
840

(6)

ป 2559
(1)

(2)
4.3 จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับงานคนควาวิจัยดานการจราจร เพื่อเปนประโยชนตอการคนควาวิจัยและใหบริการขอมูลกับประชาชน หนวยงาน

(3)
420

(4)
2 ครั้ง

0.0101

หรือสวนราชการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

0.5090

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ สํานักปลัด อบต. มีผูดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
สํานักปลัด
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน เลขทีต่ ําแหนง 12-3-01-3801-001 งาน สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
6

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16,000

2 ครั้ง

3,200

0.0386

12,000

2 ครั้ง

2,400

0.0290

6,000

4 ครั้ง

24,000

0.2899

1,800

1 ครั้ง

1,800

0.0217

720

1 ครั้ง

720

0.0087

1.6 กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วดั ดานพัฒนาชุมชน เพื่อใหมีเกณฑชี้วดั ดานพัฒนาชุมชนที่ถกู ตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน

720

2 ครั้ง

1,440

0.0174

1.7 สงเสริมและดําเนินการดานการจัดการความรูแ ละภูมิปญญาทองถิน่ ของชุมชน เพือ่ สรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูชมุ ชน

720

2 ครั้ง

1,440

0.0174

1.8 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน

360

3 ครั้ง

1,080

0.0130

1.ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุม ของประชาชนในชุมชนประเภทตาง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนา
ศักยภาพของผูน ําชุมชน กลุม องคกร และ เครือขายองคกรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐาน รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธกี ารพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพืน้ ที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
แวดลอมและสถานการณทเี่ ปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจน
กําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนระดับรากฐาน นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน

รวมทั้งวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกัน เพื่อแกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
1.9 สงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุม และจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุมแมบานและเครือขายประชาชน เพื่อสงเสริมประชาชนใหมคี วามสนใจ

(3)
700

(4)
1 ครั้ง

(5)
700

0.0085

1,200

2 ครั้ง

2,400

0.0290

1,200

1 ครั้ง

1,200

0.0145

1.12 ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุน อาชีพที่เหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพื่อใหกลุมอาชีพสามารถเพิม่ ผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน

360

2 ครั้ง

720

0.0087

1.13 จัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงการดําเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ และประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกชุมชน

400

1 ครั้ง

400

0.0048

720

1 ครั้ง

720

0.0087

720

1 ครั้ง

720

0.0087

1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อใหประชาชนมีตลาดจําหนายสินคาที่เปนธรรม

350

1 ครั้ง

350

0.0042

1.17 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตาง ๆ เชน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพือ่ เกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอ

720

1 ครั้ง

720

0.0087

240

12 ครั้ง

2,880

0.0348

180

12 ครั้ง

2,160

0.0261

ความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตนเอง
1.10 ดูแล รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชดิ ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถิน่ ตามวิธกี ารและหลักการพัฒนาชุมชน
เพื่อเพิม่ ผลผลิตและเพิม่ รายไดตอครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพกิ ารและผูติดเชื้อเอดส เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึ่งได เชน เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห ในการชวยเหลือและ
สงเคราะห ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

เชน กิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อใหหางไกลยาเสพติด เปนตน
1.14 สํารวจ และจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหไดขอมูลทีถ่ ูกตอง ทันสมัย สามารถนํามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบไดอยาง
เหมาะสม
1.15 แสวง พัฒนา สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูน ําชุมชนหรือกรรมการชุมชนเพื่อใหรูถึงบทบาทหนาทีแ่ ละเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถ
พัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประชาชนในชุมชน
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานทีร่ ับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผล
สัมฤทธิ์ทกี่ ําหนด

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.1 ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด

20

60 ครั้ง

120

0.0014

3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงาน

30

72 ครั้ง

2,160

0.0261

400

120 ราย

48,000

0.5797

120

40 ครั้ง

4,800

0.0580

3.ดานการประสานงาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานพัฒนาชุมชนแกหนวยงานทีเ่ กี่ยวของหรือบุคคลที่สนใจเพื่อใหมีความรูและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
แกตนเองและสวนรวม
4.2 เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเพือ่ ใหบริการหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน กลุม
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชนและชุมชน
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ สํานักปลัด อบต. มีผูดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

1.2576

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
สํานักปลัด
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เลขทีต่ าํ แหนง 12-3-01-4101-001 และตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ งาน บริหารทั่วไป
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
7

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทัว่ ไป ไดแก การรับ-สงหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอ

10

3,000 เรื่อง

30,000

0.3623

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ

5

2,500 เรื่อง

12,500

0.1510

1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัตริ าชการ รายชื่อพนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบ

30

20 ครั้ง

600

0.0072

20

2,500 เรื่อง

40,000

0.4831

60

550 เรื่อง

33,000

0.3986

60

400 ครั้ง

24,000

0.2899

1,080

4 ครั้ง

4,320

0.0522

360

20 ครั้ง

7,200

0.0870

1.ดานการปฏิบัติการ
มูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและการพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตาง ๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพือ่ สนับสนุนใหงานตาง ๆ
ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได

วิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความ
ถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด
1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจงใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการ
ตาง ๆ ตอไป
1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานทีข่ องหนวยงาน เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียน
พัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง
และมีความพรอมใชงานอยูเสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมภิบาล) และเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

360

25 ครั้ง

9,000

0.1087

10

10 ครั้ง

100

0.0012

5

250 ครั้ง

1,250

0.0151

180

3 ครั้ง

540

0.0065

10

20 ครั้ง

200

0.0024

2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรืน่

10

100 ครั้ง

1,000

0.0121

2.3 ใหบริการขอมูลแกผมู าติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอ ไป

5

20 ครั้ง

100

0.0012

180

200 เรื่อง

36,000

0.4348

1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตาง ๆ เพือ่ ใหเอกสารที่
ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร เพือ่ ใหผูที่ตอ งการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูล
ขาวสาร
1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรือ่ งการประชุม และการดําเนินงานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการ
บริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพสูงสุด
2.ดานการบริการ
2.1ใหคําปรึกษา แนะนํา ในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท ี่มาติดตอและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพือ่ ใหมีความรูความเขาใจที่ถกู ตองสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

2.4 ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อนื่ ทีเ่ กี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

2.4132

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ สํานักปลัด อบต. มีผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
สํานักปลัด
ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขทีต่ ําแหนง 12-3-01-4805-001 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
8

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1 ปฏิบัติงานดานการปองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน เพื่อใหเกิด

60

48 ครั้ง

2,880

0.0348

1.2 เฝาระวัง ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตาง ๆ เพื่อดําเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ

60

48 ครั้ง

2,880

0.0348

1.3 จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพือ่ ใหเกิดความพรอม

60

96 ครั้ง

2,880

0.0348

180

60 ครั้ง

10,800

0.1304

1.5 จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติขอ มูลตาง ๆ ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ รายงานผูบังคับบัญชา

60

36 ครั้ง

2,160

0.0261

1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนํามาประยุกตใช

90

24 ครั้ง

2,160

0.0261

720

84 ครั้ง

60,480

0.7304

60

210 ครั้ง

12,600

0.1522

60

235 ครั้ง

14,100

0.1703

1.ดานการปฏิบัติการ
ความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ในการปฏิบัติงานไดทนั ทวงทีและใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จัดทําขอมูลที่เปนประโยชนตอ การปฏิบัติงาน เชน สํารวจแหลงน้ํา เสนทางจราจร แหลงชุมชนตาง ๆ บริเวณหรือพืน้ ทีท่ ี่เสี่ยงตอการเกิด
ภัย เปนตน เพือ่ จัดทําแผนปองกันรับสถานการณ และเพือ่ ใหปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว
2.ดานการบริการ
2.1 ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา เพื่อใหเจาหนาทีม่ ีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง
2.2 เผยแพร ประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร ถายทอดความรูความเขาใจดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยใหแกหนวยงาน
ราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถกู ตอง และสามารถแกไขสถานการณเบื้องตนไดดวยตนเอง

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
2.3 ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพือ่ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
2.4 ใหบริการรับแจงเหตุสาธารณภัย เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วทั่วถึง

(3)
30

(4)
150 ครั้ง

(5)
4,500

1,440

15 ครั้ง

21,600

รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ สํานักปลัด อบต. มีผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

0.0543
0.2609
1.6551

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
สํานักปลัด
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต

งาน บริหารทั่วไป

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
9

(2)
1. งานประจํารถยนตสวนกลาง จํานวน 5 คัน

(3)
120

(4)
690 ครั้ง

(5)
82,800

(6)
1.0000

2. งานดูแล และบํารุงรักษารถยนต และแกไขขอขัดของในการใชรถยนต จํานวน 5 คัน

60

230 ครั้ง

13,800

0.1667

3. งานทําความสะอาดรถยนตสว นกลาง จํานวน 5 คัน

60

230 ครั้ง

13,800

0.1667

รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

1.3334

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ สํานักปลัด อบต. มีผูดํารงตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
กองคลัง

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองคลัง
ตําแหนง นักบริหารงานการคลัง เลขที่ตําแหนง 12-3-04-2102-001
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
10

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และเปาหมายแนวทางดานการคลัง เพื่อวางแผนและจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาหนวยงาน

120

1 โครงการ

120

0.0014

1.2 รวมวางแผน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานดานงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประ

180

5 แผนงาน

900

0.0109

420

5 แผนงาน

2,100

0.0254

120

1 โครงการ

120

0.0014

240

1 โครงการ

240

0.0029

720

3 โครงการ

2,160

0.0261

180

10 โครงการ

180

0.0022

1.ดานแผนงาน

มาณ งานการจัดเก็บรายได และงานพัสดุ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธ
1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงานเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิข์ องหนวยงานตามที่กําหนดไว
1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะหรวบรวมขอมูลสถิติดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบ
งาน เพื่อใหมีการบูรณาการแผนงานกิจกรรม ขั้นตอนสําคัญใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามทีก่ ําหนดไว
1.5 รวมวางแผนในการจัดทําแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจายเงินประจําไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรายได ใหมีพัสดุเพียงพอตอการ
ใชงาน และการจายเงินเปนไปตามงบประมาณรายจายประจําป
1.6 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะ แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบของหนวยงานทีส่ ังกัด เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการทํา
งานใหมีประสิทธภาพมากขึน้ ภายใตขอ จํากัดทางดานงบประมาณ รายจายประจําป
1.7 วางแผนการใชจายเงินสะสม และการจายขาดเงินสะสม เพื่อไมใหกระทบกับสถานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองทองถิ่น รวมถึงตรวจ
สอบการดําเนินการใชจายเงินงบกลางเงินอุดหนุน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.1 จัดระบบงาน และวิธกี ารปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ

1,080

3 สวน

3,240

0.0391

2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน

720

3 สวน

2,160

0.0261

2.3 พิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตการดําเนินงานตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด

108

3 สวน

324

0.0039

2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหผลดี ผลกระทบ ปญหา อุปสรรค เพือ่ ใหการสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแกไข

180

3 สวน

540

0.0065

2.5 รวมกําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยทัว่ ไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

360

3 สวน

1,080

0.0130

360

1 งาน

360

0.0043

180

1 งาน

180

0.0022

120

1 งาน

120

0.0014

360

1 งาน

360

0.0043

2.ดานบริหารงาน

บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิต์ ามทีก่ ําหนดไว

งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบ
คุมการเบิกจาย งานการเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานแทนตัวเงินเปนตน เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไป
ตามกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และจัดทํารายงานการเงินการบัญชีตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงาน
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวอยางตรงเวลา
2.8 ควบคุมดูแล การดําเนินการใหมกี ารชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง เพื่อใหสามารถเก็บรายไดตามเปาหมายที่ตงั้ ไวอยางมีประสิทธิ
ภาพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อและการจัดจาง เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 ควบคุมแลวตรวจจายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําสงเงิน และการนําสงเงินไปสํารองจาย เพื่อเปนไปตามกฎระเบียบอยางถูก
ตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.11 วิเคราะห และเสนอขอมูลทางดานการคลัง การเงิน การบัญชีและการจัดงบประมาณเพือ่ นําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์

(3)
360

(4)
3 งาน

(5)
1,080

0.0130

2,400

3 งาน

7,200

0.0870

60

1 โครงการ

60

0.0007

240

3 งาน

720

0.0087

3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา ใหมีความสามารถและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

216

3 งาน

648

0.0078

3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงานใหมีความเหมาะสมและมีความยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือ

60

3 งาน

180

0.0022

720

3 งาน

2,160

0.0261

120

1 งาน

120

0.0014

4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว

720

3 งาน

2,160

0.0261

4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ ครุภัณฑ เกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตาม

720

3 งาน

2,160

0.0261

และเปนประโยชนตอประชาชน
2.13 ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เชน เปนกรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจาง เปนกรรม
การตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปนตน เพื่อควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ ปริมาณงานและงบประมาณ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิ
ภาพ และความคุมคา
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธตามที่กําหนดไว

มอบอํานาจใหเจาหนาทีท่ ี่มีลกั ษณะงานสอดคลองหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทุกตําแหนง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความคลองตัว
และมีความตอเนือ่ ง
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ในหนวยงานที่กํากับใหมีความเชี่ยวชาญ
และสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกหนวยงานอยางยั่งยืน
4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กําหนดนโยบายและวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่

เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ทกี่ ําหนด

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
4.4 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ ทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทํา

(3)
240

(4)
1 งาน

(5)
240

0.0029

240

1 งาน

240

0.0029

งาน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพคุม คา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีส่ ังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ไดรับจัด
สรร มาดําเนินการและใชจายรวมกัน
4.5 รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพปละประสิทธิผลสูงสุด
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองคลัง มีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

0.6632

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
กองคลัง
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตาํ แหนง 12-3-04-3201-001 งาน การเงินและบัญชี
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
11

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

60

12 ครั้ง

720

0.0087

1.2 วิเคราะหและสรุปขอมูลและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพรอมทีจ่ ะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย

60

12 ครั้ง

720

0.0087

1.3 จัดทํางบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อใหตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถิน่

60

12 ครั้ง

720

0.0087

1.4 ประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใชเปน

60

12 ครั้ง

720

0.0087

60

12 ครั้ง

720

0.0087

30

120 ครั้ง

3,600

0.0435

30

100 ครั้ง

3,000

0.0362

1.ดานการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมจัดทําบัญชี เอกสารรายงายความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก-งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการ
เงินและใชเปนฐานขอมูลทีถ่ ูกตองตามระเบียบวิธีการบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แนวทางในการปรับปรุงการจัดทํางบประมาณ
1.5 วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เชน การจัดทํางบประมาณ การรับและจายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสาร
สําคัญการรับและจายเงิน เพื่อใหการรับ-จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.6 ถายทอดความรูด านการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม
จัดทําคูมอื ประจํา สําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเครือ่ งมือที่ถกู ตอง เปนตน เพือ่ ถายทอดความรูทเี่ ปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และขอกําหนด
1.7 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
อยางถูกตอง และแลวเสร็จตามเวลาทีก่ ําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
1.8 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี และงบ

(3)
30

(4)
500 ครั้ง

(5)
15,000

0.1812

30

500 ครั้ง

15,000

0.1812

60

120 ครั้ง

7,200

0.0870

60

12 ครั้ง

720

0.0087

60

12 ครั้ง

720

0.0087

60

12 ครั้ง

720

0.0087

60

12 ครั้ง

720

0.0087

30

60 ครั้ง

1,800

0.0217

ประมาณ เชน การตั้งฎีกาเบิกจายเงิน ใบสําคัญการเบิกจายเงิน การนําสงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน เพือ่ ใหมีความครบถวน ถูกตอง และสอดคลองตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว
1.9 ควบคุม ติดตาม และดูแลการดําเนินการเบิกจายเงินตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได
แผนดิน เงินทอดรองราชการ เงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเบิกจายเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
1.10 ควบคุม และดูแลการจัดทําบัญชีทกุ ประเภทภาษี และทะเบียนคุมตาง ๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เชน บัญชีประจําเดือน บัญชีเงินทด
รองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดินและรายไดนําสงคลัง ทะเบียนคุมใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพือ่ ให
งานดานการบัญชีเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได
1.11 ดําเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทําเกี่ยวกับการกันเงินเหลือ่ มป และการขยายเวลาเบิกจายเงิน เพือ่ ใหแตละหนวยงานไดรับเงิน
ประมาณที่ถกู ตอง และเพียงพอตามที่ไดรับจัดสรร
1.12 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี เพื่อใชประกอบในการทําธุรกรรม และเปนหลักฐาน
ในการอางอิงทางบัญชีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการตรวจสอบและดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหมีความถูกตอง และครบถวนมากที่สุด
1.13 ควบคุม ดูแลการจัดทํางบการเงินประจําวัน/ประจําเดือน/ประจําป รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนําเสนอใหผูเกี่ยวของรับทราบ
เกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหถกู ตอง ครบถวน และเสร็จตามเวลาทีก่ ําหนดไว
1.14 ควบคุม ดูแลการวิเคราะห และการจัดทําตนทุนหนวยผลผลิต และตนทุนตอหนวยกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
จัดทํารายงานตนทุนประจําไตรมาส และประจําป เพือ่ ใหมีรายงานที่มีความถูกตอง และเปนประโยชนแกผูบริหารในการประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน
1.15 ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึน้ แกเจาหนาที่ในระดับรองลงมาในสายงาน
ผูรวมงาน หรือหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรืน่ และแลวเสร็จตามเวลาทีก่ ําหนด
งานตามที่ไดรับมอบหมาย

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
1.16 ศึกษา วิเคราะหขอ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับงานดานการเงินและบัญชี เพื่อเปนเครือ่ งมือการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ

(3)
60

(4)
12 ครั้ง

(5)
720

0.0087

45

12 ครั้ง

540

0.0065

60

12 ครั้ง

720

0.0087

60

12 ครั้ง

720

0.0087

60

1 ครั้ง

60

0.0007

45

230 ครั้ง

10,350

0.1250

30

120 ครั้ง

3,600

0.0435

30

12 ครั้ง

360

0.0043

30

24 ครั้ง

720

0.0087

ทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.ดานการวางแผน
2.1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิท์ ี่กําหนด
2.2 รวมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานระบบงานการเงิน บัญชี และงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และสอดคลองตามเปาหมายและนโยบายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว
2.3 วางแผนการพัฒนาสถานการณคลัง เพื่อใชเปนแนวทางการบริหารงานของผูบริหาร และชวยเหลือผูใหคําแนะนําในการจัดทําเอกสารเบิกจายเงิน
เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองรวดเร็ว
2.4 รวมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอืน่ เพื่อใหเกิดความรวม
มือและผลสัมฤทธิต์ ามที่กําหนดไว
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบือ้ งตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนิน
งานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ประสานการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานราชการอื่นภายในอําเภอ จังหวัด และกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ เพือ่ ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ประสานการทํางานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจาย การรับเงิน การโอนเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
3.5 ประสานงานกับหนวยงานราชการอืน่ เกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อใหการดําเนินการในการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตองตาม

(3)
30

(4)
24 ครั้ง

(5)
720

0.0087

30

230 ครั้ง

6,900

0.0833

60

230 ครั้ง

13,800

0.1667

60

12 ครั้ง

720

0.0087

60

12 ครั้ง

720

0.0087

ระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับกับหนวยงานอื่น เพื่อใหทราบขอมูลและความรูตาง ๆ
นําไปใชใหเกิดประโยชน
4.ดานการบริการ
4.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาชีแ้ จง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับที่ซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรม
หรือถายทอดความรูแ กหนวยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทัว่ ไป เพื่อใหผูทสี่ นใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด
4.2 จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
4.3 ใหบริการขอมูลดานรายรับ-รายจาย สถิติการคลัง สําหรับรายงานใหสํานักนโยบายสถิติการคลัง เพื่อใชประกอบการวิเคราะหขอมูลการคลังระดับ
ประเทศ
4.4 ชวยจัดทําฐานขอมูลดานการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานทีร่ ับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจหนวยงาน
ตาง ๆ ประกอบพิจารณาในการกําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองคลัง มีผูดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

0.9838

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
กองคลัง
ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได เลขที่ตาํ แหนง 12-3-04-3203-001 งาน พัฒนาและจัดเก็บรายได
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
12

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

60

1 ครั้ง

60

0.0007

60

1 ครั้ง

60

0.0007

5

1,035 ราย

5,175

0.0625

5

1,035 ราย

5,175

0.0625

60

1 ครั้ง

60

0.0007

60

1 ครั้ง

60

0.0007

10

10 เรื่อง

100

0.0012

1.ดานการปฏิบัติการ
1.1 ชวยรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห เกีย่ วกับการปกครองเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจเบื้องตน เพื่อนําขอมูลเหลานัน้ มา
ประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ หรือปรับปรุงอัตราภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ ใหมีความเหมาะสม
1.2 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่ ใหทราบวาการเก็บภาษีคาธรรม
เนียมหรือรายไดอนื่ ๆ สามารถทําไดจํานวนเทาไร อันจะนําไปสูการคาดประมาณการรายไดและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบ
ประมาณถัดไปได
1.3 รวมสํารวจพืน้ ทีก่ ับกองชาง กองสาธารณสุขและสวนราชการตาง ๆ เพือ่ ใหไดขอมูลของผูประกอบกิจการ หรือผูทอี่ ยูในขายตองชําระภาษีหรือคา
ธรรมเนียมประเภทตาง ๆ และติดตามจัดหนังสือเตือนผูประกอบการในขายชําระภาษีหรือคาธรรมเนียม มาชําระเพือ่ แจงใหผูเสียภาษีทราบ
1.4 จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป. , ภทบ. , ใบเสร็จทั่วไป ฯ เพื่อใชเปนหลักฐานในการรับเงินของหนวยงาน พรอมเรงรัด ติดตาม ลูกหนี้และผูที่
อยูในขายการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ เพื่อติดตามลูกหนี้คางชําระใหมาชําระภาษีใหครบถวน รวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย
สิน และเสนอตอผูบังคับบัญชาเพือ่ ใชในการประเมินและคํานวณภาษี
1.5 จัดทํารายงานเกี่ยวกับรายไดและอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจัดเก็บ เพือ่ พรอมที่จะปรับปรุงขอมูลใหถกู ตอง ทันสมัย และใชเปนขอมูลทางสถิติใน
การประมวลผลจากการจัดเก็บรายได
1.6 รวบรวมขอมูลทีอ่ อกสํารวจลงในขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการนํามาประกอบการจัดเก็บรายไดใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน
1.7 ควบคุมการจัดทําคําสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพยสินประเภทตาง ๆ เพื่อใหประชาชนมายื่นแบบชําระภาษีตรงตามกําหนดเวลาและใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทํารวบรวม ขอมูลสงงานนิติการในการติดตามลูกหนี้คางชําระ เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
1.7 ควบคุมการจัดทําคําสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพยสินประเภทตาง ๆ เพื่อใหประชาชนมายื่นแบบชําระภาษีตรงตามกําหนดเวลาและใหการปฏิบัติงาน

(3)
10

(4)
10 เรื่อง

(5)
100

0.0012

30

4 เรื่อง

120

0.0014

30

1 ครั้ง

30

0.0004

5

20 ราย

100

0.0012

2

1,035 ราย

2,070

0.0250

1

1,035

1,035

0.0125

2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได และคาธรรมเนียมตาง ๆ เพื่อใหการจัดเก็บรักษารายได ครบถวน ถูกตองและเปนธรรมแกประชาชน

1

1,035

1,035

0.0125

2.3 วางแผนและรวมดําเนินการในการสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บภาษีทอ งถิน่ และคาธรรมเนียมตาง ๆ

1

1,035

1,035

0.0125

เปนไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทํารวบรวม ขอมูลสงงานนิติการในการติดตามลูกหนี้คางชําระ เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
1.8 สงเสริมจัดทําปายประชาสัมพันธ หนังสือประชาสัมพันธ รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหประชาชนรับรูเ กี่ยวกับการชําระภาษีและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ
1.9 จัดทําระบบฐานขอมูลและบันทึกขอมูลทะเบียนทรัพยสินทั้งหมดที่อยูในขายชําระภาษี ลงในระบบฐานขอมูล เพื่อเปนขอมูลในการจัดเก็บภาษี
และตรวจสอบไดรวดเร็วขึ้น
1.10 รับคํารองเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูชําระภาษี และศึกษาขอมูลกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใชจัดเก็บ
ภาษีอยางถูกตองโปรงใสและเปนธรรม
1.11 ชวยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งไดแก ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจกรรมการคา คา
ธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทําน้ําแข็ง เพื่อการคา คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณาและใชเครื่องขยายเสียง คาธรรมเนียมตรวจรักษาโรค คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร คาธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศ
บัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมาย และเทศบัญญัติ คาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ
คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย คาที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบลและเงินฝากธนาคาร
คาจําหนายเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิก์ ารเชา และคาชดเชยตาง ๆ
2.ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานทีร่ ับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการเพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผล
สัมฤทธิ์ทกี่ ําหนด

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
2.4 วางแผนและรวมดําเนินการในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการจัดเก็บรายได เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูชําระภาษี

(3)
10

(4)
1,035 ราย

(5)
10,350

0.1250

3.1 ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด

10

1 ครั้ง

10

0.0001

3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงาน

10

1 ครั้ง

10

0.0001

10

1,035

10,350

0.1250

4.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสามารถดําเนินการดานภาษีอากรไดอยางถูกตองเหมาะสม

5

20 ราย

100

0.0012

4.2 ตอบปญหาและชีแ้ จงขอซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประ

10

500 ราย

5,000

0.0604

5

4 เรื่อง

20

0.0002

3.ดานการประสานงาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ประสานงานและใหคําแนะนํากับผูเกี่ยวของและ ผูชําระภาษี เพื่อใหเกิดความรวมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว
4.ดานการบริการ

โยชนสูงสุด
4.3 จัดทําระบบสารสนเทศ เพือ่ เพิ่มชองทางในการรับชําระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกพืน้ ที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนผูเ สียภาษี
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองคลัง ไมมีผูดํารงตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได (มีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้ 1 อัตรา)

0.8418

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
กองคลัง
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ เลขที่ตาํ แหนง 12-3-04-4203-001 งาน พัสดุและทะเบียนทรัพยสิน
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
13

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

210

400 ครั้ง

84,000

1.0145

1.2 ทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน

60

12 ครั้ง

720

0.0087

1.3 รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินงาน

10

400 ครั้ง

4,000

0.0483

1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน

10

60 ครั้ง

600

0.0072

1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อรวมพัฒนาใหระเบียบการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึน้

10

48 ครั้ง

480

0.0058

1.6 ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสตรวจสอบได

10

12 ครั้ง

120

0.0014

7. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน ประจําไตรมาส หรือประจําปงบประมาณ ใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน พรอมทั้ง

420

1 ครั้ง

420

0.0051

60

48 ครั้ง

2,880

0.0348

10

48 ครั้ง

480

0.0058

1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง การเก็บรักษา นําสงการซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
เครื่องมือเครือ่ งใชตาง ๆ เพื่อใหอยูในสภาพดีพรอมตอการใชงาน

รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบหลักการดําเนินแลวเสร็จ
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองคความรูใ หม ๆ กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานพัสดุ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการบริการ
2.1 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธกี ารปฏิบัติงานทีอ่ ยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน หรือหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีใน
การปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

(5)
480

(6)
0.0058

ป 2559
(1)

(2)
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงาน หรือประชาชนทัว่ ไป เพื่อใหบริการ หรือขอความชวยเหลือในดานที่ตน

(3)
10

(4)
48 ครั้ง

รับผิดชอบ
รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองคลัง มีผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

1.1374

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองคลัง
ตําแหนง คนงานทั่วไป งาน การเงินและบัญชี
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป
(นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
14

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. งานยก แบกหาม จัดเก็บ เอกสารฎีกาเบิกจายเงิน

180

96 ครั้ง

17,280

0.2087

2. งานยก รวบรวม จัดเก็บ เอกสารรายละเอียดในการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณประจําปของหนวยงาน

180

12 ครั้ง

2,160

0.0261

3. งานยก รวบรวม จัดเก็บเอกสารดานการเงินและบัญชี
4. งานยก รวบรวม จัดเก็บขอมูล สถิติ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

180
180

96 ครั้ง
48 ครั้ง

8,640

0.2087

8,640

0.1043
0.5478

รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองคลัง มีผูดํารงตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
กองชาง

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองชาง
กําหนดตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) เลขทีต่ ําแหนง 12-3-05-2103-001
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

(1)
15

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1 รวมวางแผน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานดานงานชาง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปตยกรรมที่

180

46 โครงการ

8,280

0.1000

1.2 กําหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิข์ องหนวยงานใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของหนวยงานที่สังกัด

180

46 โครงการ

8,280

0.1000

1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงานเพื่อให

180

46 โครงการ

8,280

0.1000

120

12 ครั้ง

1,440

0.0174

60

33 ครั้ง

1,980

0.0239

2.3 พิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตการดําเนินงานตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนดไว

30

42 ครั้ง

1,260

0.0152

2.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์

60

38 ครั้ง

2,280

0.0275

180

24 ครั้ง

4,320

0.0522

120

4 ครั้ง

480

0.0058

1. ดานแผนงาน
สังกัด เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิข์ องหนวยงานตามที่กําหนดไว
2.ดานการบริหาร
2.1 จัดระบบงาน และวิธกี ารปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบใหเปนไปอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสงู สุด
2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิต์ ามทีก่ ําหนดไว

และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
2.5 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ
เพื่อใหภารกิจเปนไปตามวัตถุประสงค และรักษาผลประโยชนของราชการ
3.ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ ปริมาณงานและงบประมาณ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิ
ภาพ และความคุมคา

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
(2)
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมาย

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

(3)
120

(4)
48 ครั้ง

(5)
5,760

(6)
0.0696

30

48 ครั้ง

1,440

0.0174

180

6 ครั้ง

1,080

0.0130

60

12 ครั้ง

720

0.0087
0.5507

และผลสัมฤทธตามที่กําหนดไว
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา ใหมีความสามารถและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4.ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองชาง มีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5
บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองชาง
ตําแหนง นายชางโยธา เลขทีต่ ําแหนง 12-3-05-4701-001 และ 12-3-05-4701-002 งาน กอสราง ออกแบบ และควบคุมอาคาร
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1,800

21 โครงการ

37,800

0.4565

1.2 ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการเพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

720

21 โครงการ

15,120

0.1826

1.3 ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพือ่ ประมาณราคาคากอสราง

720

21 โครงการ

15,120

0.1826

1.4 ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพือ่ ใหเปนไปตาม

5,400

21 โครงการ

113,400

1.3696

720

21 โครงการ

15,120

0.1826

2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา เกี่ยวกับงานโยธา (ถนน สะพาน อาคาร ชลประทาน การประปา สิ่งกอสรางอืน่ ๆ)

20

12 โครงการ

360

0.0043

2.2 ประสานงานในระดับกุลม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพือ่ ขอความชวยเหลือ และเปลี่ยนความรู และรวมมือในงานโยธา

240

32 ราย

7,680

0.0928

2.3 ประชาสัมพันธอํานวยความสะดวกใหกบั ประชาชน และผูม าติดตองานดานโยธา

20

54 ราย

1,080

0.0130

1. ดานการปฏิบัติการ
16

1.1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตาง ๆ เพื่อใหตรงตามหลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน
และงบประมาณที่ไดรับ

ระเบียบที่กาํ หนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง
2. ดานการบริการ

รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองชาง มีผูดํารงตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 2 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

2.4117

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองชาง
ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา งาน ไฟฟา
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
17

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

360

150 ครั้ง

54,000

0.6522

1.2 จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิตขิ องการใชงาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา

360

12 ครั้ง

4,320

0.0522

1.3 ปรับเทียบคามาตรฐานตามภารกิจทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ใชในการออกใบรับรองตามที่หนวยงาน หรือกฎหมายกําหนด

360

12 ครั้ง

4,320

0.0522

1.4 เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัตงิ าน ใหมีจํานวนเพียงพอและพรอมตอการใชงาน

360

48 ครั้ง

17,280

0.2087

2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

360

50 คน

18,000

0.2174

2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู และขอมูลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อประกอบปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และ

360

50 คน

18,000

0.2174

1. ดานการปฏิบัตกิ าร
1.1 สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอม ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใชงาน ดูแล บํารุงรักษา และใชงานเครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟา ระบบเครือ่ งปรับอากาศ ระบบไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม
อัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก

2. ดานการบริการ

มีประสิทธิภาพ
รวม (7)

(ลงชือ่ )

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองชาง มีผูดํารงตําแหนงผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

1.4000

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตําแหนง นักบริหารงานการศึกษา เลขที่ตาํ แหนง 12-3-08-2107-001
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
18

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

120

30 โครงการ

3,600

0.0435

1.2 รวมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมดานการจัดการศึกษาเพือ่ ใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิข์ องหนวยงานตามที่กําหนด

120

20 โครงการ

2,400

0.0290

1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงานเพื่อให

60

20 ครั้ง

1,200

0.0145

500

50 ครั้ง

25,000

0.3019

300

50 ครั้ง

15,000

0.1812

2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอ มูลทางการศึกษาในพืน้ ที่ เพื่อนําไปกําหนดนโยบายดานการศึกษา ของหนวยงานตอไป

90

10 ครั้ง

900

0.0109

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออํานวยการใหศนู ยพัฒนาเด็กเล็กมีความเจริญกาวหนาและสามารถดําเนินงานได

20

48 ครั้ง

960

0.0116

1.ดานแผนงาน
1.1 รวมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานดานการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ
งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน สงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน
และประชาชนในทองถิ่น ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิน่

เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิข์ องหนวยงานตามที่กําหนด
1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหนวยงานดานงานการศึกษาที่สังกัดทีร่ ับผิดชอบ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
2.ดานบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหลักเกณฑมาตรฐานทีร่ ัฐกําหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพือ่ คนพิการ
ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ หนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ

ตามเปาหมายทีก่ ําหนดไว

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรือ่ งอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับภูมิปญญาของทองถิน่ เพื่อสรางใหเกิดองค

(3)
60

(4)
12 ครั้ง

(5)
720

0.0087

2,400

1 โครงการ

2,400

0.0290

480

5 ครั้ง

2,400

0.0290

60

30 ครั้ง

1,800

0.0217

2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาใหกับประชาชนไดออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดขี องประชาชนในพื้นที่

60

10 กิจกรรม

600

0.0072

2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนําเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและระบบตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

20

48 ครั้ง

960

0.0116

2.10 มอบหมาย กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรือ่ งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน

60

30 ครั้ง

1,800

0.0217

2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาํ หนด

60

30 ครั้ง

1,800

0.0217

2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์

30

50 ครั้ง

1,500

0.0181

90

12 ครั้ง

1,080

0.0130

3.1 รวมจัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพือ่ ใหการปฏิบัตริ าชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา

60

30 ครั้ง

1,800

0.0217

3.2 รวมติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมาย

30

50 ครั้ง

1,500

0.0181

20

50 ครั้ง

1,000

0.0121

ความรูท ี่ถกู ตองของประชาชนในพืน้ ที่
2.5 ริเริม่ พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถิน่ และนวัตกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อตอบสนองความตองการทางการศึกษาของ
พื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการวางแผนในหนวยงานทีร่ ับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอ มูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ตัวชีว้ ดั ตามเปาหมายเปนไป
อยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาทีก่ ําหนดไว

บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิต์ ามทีก่ ําหนด

และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
2.13 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตัง้ หรือเวทีเจรจาตาง ๆ
ในฐานะผูแทนหนวยงาน เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการ
3.ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา ใหมีความสามารถและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.1 รวมวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวน

60

20 ครั้ง

1,200

0.0145

60

30 ครั้ง

1,800

0.0217

4.ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
ทองถิ่น
4.2 รวมติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
กําหนด
รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

0.8626

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้ 1 อัตรา)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5
บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตาํ แหนง 12-3-08-3803-001 งาน บริหารการศึกษา
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
19

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.1 ศึกษา วิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเปนขอมูลประกอบการพัฒนางานดานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และที่เกี่ยวของ

2,400

3 ครั้ง

7,200

0.0870

1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยเบื้องตน เพือ่ ประกอบการจัดทําขอเสนอนโยบายและแผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน

4,200

20 ครั้ง

84,000

1.0145

2,100

2 ครั้ง

4,200

0.0507

1.4 จัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

60

30 โครงการ

1,800

0.0217

1.5 ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารดานการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงใหทนั สมัย เพื่อเปนหลักฐานอางอิง

10

50 ครั้ง

500

0.0060

1.6 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย

30

15 ครั้ง

450

0.0054

1.7 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนางานดานการศึกษา

30

4 ครั้ง

120

0.0014

1.8 ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

120

10 ครั้ง

1,200

0.0145

1.9 ประสาน สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา และการจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน

60

4 ครั้ง

240

0.0029

1.10 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน

10

150 ครั้ง

1,500

0.0181

1.11 จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชนดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

60

48 โครงการ

2,880

0.0348

30

30 โครงการ

900

0.0109

3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอก หรือหนวยงาน

20

57 ครั้ง

1,140

0.0138

3.2 ชี้แจง และใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือหนวยงานที่เกีย่ วของ

10

28 ครั้ง

280

0.0034

1. ดานการปฏิบัติการ

สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.3 ศึกษา วิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานทีร่ ับผิดชอบ หรือโครงการ
3. ดานการประสานงาน

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4.1 จัดบริการสงเสริมการศึกษา เชน จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑทางการศึกษา แหลงเรียนรู

60

5 ครั้ง

300

0.0036

4.2 ผลิตคูมือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ

360

8 เลม

2,800

0.0348

4.3 ใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแกนกั เรียน นิสิต นักศึกษา และชุมชน ประชาชนทั่วไป

20

16 ครั้ง

320

0.0039

4.4 ดําเนินการจัดประชุม สัมมนาวิชาการ อบรม เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา

30

12 ครั้ง

360

0.0043

4.5 เผยแพรการศึกษา เชน วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส เอกสารตาง ๆ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอืน่ ๆ

20

12 ครั้ง

240

0.0029

4.6 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษา

10

107 คน

1,070

0.0129

4. ดานการบริการ

รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

1.3476

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมมีผูดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา (มีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้ 1 อัตรา)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เลขทีต่ ําแหนง 12-3-08-4101-002 งาน บริหารการศึกษา
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
20

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

20

200 เรื่อง

4,000

0.0483

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ

10

200 เรื่อง

2,000

0.0242

1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัตริ าชการ รายชื่อพนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบ

20

60 เรื่อง

1,200

0.0145

10

200 เรื่อง

2,000

0.0242

30

200 เรื่อง

6,000

0.0725

60

4 ครั้ง

240

0.0029

1,800

3 ครั้ง

5,400

0.0652

60

15 ครั้ง

900

0.0109

1.ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทัว่ ไป ไดแก การรับ-สงหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึก
ขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและการพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตาง ๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพือ่ สนับสนุนใหงานตาง ๆ
ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได

วิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความ
ถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด
1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจงใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการ
ตาง ๆ ตอไป
1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานทีข่ องหนวยงาน เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียน
พัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง
และมีความพรอมใชงานอยูเสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมภิบาล) และเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน
(6)

ป 2559
(1)

(2)
1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตาง ๆ เพือ่ ใหเอกสารที่

(3)
120

(4)
12 ครั้ง

(5)
1,440

0.0174

60

10 ครั้ง

600

0.0072

20

50 คน

1,000

0.0121

60

24 ครั้ง

1,440

0.0174

20

120 คน

2,400

0.0290

2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรืน่

20

240 คน

4,800

0.0580

2.3 ใหบริการขอมูลแกผมู าติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอ ไป

10

240 คน

2,400

0.0290

2.4 ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อนื่ ทีเ่ กี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

30

230 ฉบับ

6,900

0.0833
0.5161

ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร เพือ่ ใหผูที่ตอ งการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูล
ขาวสาร
1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรือ่ งการประชุม และการดําเนินงานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการ
บริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพสูงสุด
2.ดานการบริการ
2.1ใหคําปรึกษา แนะนํา ในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท ี่มาติดตอและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถกู ตองสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

รวม

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 คน (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา เลขที่ตาํ แหนง 31924-1 งาน สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
21

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

120

12 ครั้ง

1,440

0.0174

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา

1,800

2 ครั้ง

3,600

0.0435

3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ

5,400

1 ครั้ง

5,400

0.0652

4. สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

120

120 หนวย

14,400

0.1739

5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา

3,600

1 ครั้ง

3,600

0.0435

6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน

180

12 ครั้ง

2,160

0.0261

7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย

180

12 ครั้ง

2,160

0.0261

360

2 ครั้ง

720

0.0087

9. สงเสริมสนับสนุนขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

720

6 ครั้ง

4,320

0.0522

10. ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา และใหบริการดานวิชาการแกชมุ ชน

120

2 ครั้ง

240

0.0029

1. บังคับบัญชาขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา

และการวัดผลประเมินผล

การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และรองทุกข
8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

1,800

1 ครั้ง

1,800

0.0217

12. จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
13. เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป

360
120

2 ครั้ง
24 ครั้ง

720

0.0087

2,880

0.0348
0.5246

รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรียน อบต.สันติสขุ ) ไมมีผูดาํ รงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา (มีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้ 1 อัตรา)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5
บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม
ตําแหนง ครู โรงเรียน อบต.สันติสุข และผูชวยครู ร.ร. อบต.สันติสขุ เลขที่ตาํ แหนง 31925-2, 31926-2, 31927-2 และ 31801-2 งาน สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
22

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. จัดประสบการณการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเ รียนเปนหลัก

900

120 หนวย

108,000

1.3043

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและคุณลักษณะตามวัย

180

600 ครั้ง

108,000

1.3043

3. ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน

60

600 ครั้ง

36,000

0.4348

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน

60

600 ครั้ง

36,000

0.4348

5. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

60

12 ครั้ง

720

0.0087

6. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรกําหนด

900

120 หนวย

108,000

1.3043

7. ประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองชุมชน

180

11 ครั้ง

1,980

0.0239

8. สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับครู

60

600 ครั้ง

36,000

0.4348

9. มีการพัฒนาตนเองในวิชาการ และอาชีพ ใฝหาความรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ

30

ครั้ง

3,240

0.0391

10. งานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

10,800

1 ครั้ง

10,800

0.1304

11. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสามปของสถานศึกษา
12. งานความรวมมือผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

10,800
180

1 ครั้ง
11 ครั้ง

10,800

0.1304

1,980

0.0239

120

9 ครั้ง

1,080

0.0130
5.5870

13. งานทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรียน อบต.สันติสขุ ) มีผูดํารงตําแหนงครู จํานวน 1 อัตรา, มีผูดํารงตําแหนงผูชวยครู จํานวน 1 อัตรา
และไมมีผูดํารงตําแหนงครู จํานวน 1 อัตรา (มีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้ 1 อัตรา)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตําแหนง ครู ศพด.อบต.สันติสุข เลขที่ตาํ แหนง 57-2-0508 และผูดูแลเด็ก งาน สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
23

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. จัดประสบการณการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ

180

230 ครั้ง

41,400

0.5000

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

180

230 ครั้ง

41,400

0.5000

3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

120

210 ครั้ง

25,200

0.3043

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน

240

9 ครั้ง

2,160

0.0261

5. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

360

9 ครั้ง

3,240

0.0391

6. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรกําหนด

180

200 ครั้ง

36,000

0.4348

7. ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผูปกครองชุมชน

120

10 ครั้ง

1,200

0.0145

8. สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับครูผูดูแลเด็ก

300

9 ครั้ง

2,700

0.0326

9. มีการพัฒนาตนเองในวิชาการ และอาชีพ ใฝหาความรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ

300

9 ครั้ง

2,700

0.0326

10. งานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

1,260

2 ครั้ง

2,520

0.0304

11. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสามปของสถานศึกษา
12. งานความรวมมือผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

1,440
60

2 ครั้ง
5 ครั้ง

2,880

0.0348

300

0.0036

60

10 ครั้ง

600

0.0072

13. งานทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

14.1 งานดูแลอาคารสถานทีข่ องศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60

230 ครั้ง

13,800

0.1667

14.2 งานจัดทําฎีกา และจัดทําบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

120

25 ครั้ง

0.0362

14.3 งานสํารวจและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

60

12 ครั้ง

3,000
720

14. ปฏิบัติหนาที่ และงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย

รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

(ลงชื่อ)

0.0087
2.1717

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันติสขุ ) มีผูดํารงตําแหนง ครู จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี เลขทีต่ ําแหนง 3379-5 งาน สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
24

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

360

15 ครั้ง

5,400

0.0652

360

24 ครั้ง

4,320

0.0522

1.3 ดําเนินการรับ-จายเงินตามหลักฐานการรับจายเงิน เพื่อใหการดําเนินงานดานการรับ-จายเงินเปนไปอยางสะดวก ถูกตองและครบถวน

30

79 ครั้ง

2,370

0.0286

1.4 รวบรวมและจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหงายและสะดวกในการคนหา

60

12 ครั้ง

720

0.0087

1.5 ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน

60

12 ครั้ง

720

0.0087

1.6 รางหนังสือโตตอบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อใหเกิดความถูกตองและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่

20

24 ครั้ง

480

0.0058

60

230 ครั้ง

13,800

0.1667

1. ดานการปฏิบัตกิ าร
1.1 จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงานเปนไปอยางถูกตอง ตามระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ และ
ตามเปาหมายทีก่ ําหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณประจําปของหนวยงาน และจัดทําแผนการเบิกจายเงิน
เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนการเบิกจายเงิน

และเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงการดําเนินการตาง ๆ ทางการเงินและบัญชี

กําหนดไว
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับงานการเงินและบัญชี เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ใหแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน
และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญแกผทู ี่สนใจ

30

60 ราย

1,080

0.0130

2.2 ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและ

20

460 ครั้ง

9,200

0.1111

2. ดานการบริการ

บัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

0.5209

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรียน อบต.สันติสขุ ) มีผูดํารงตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
เอกสารหมายเลข 5

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตําแหนง ภารโรง เลขทีต่ ําแหนง 1655-4 งาน สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

(1)
25

(2)
1. เปด-ปดสํานักงาน อาคารเรียน

(3)
20

(4)
400 ครั้ง

(5)
8,000

(6)
0.0966

2. ทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่

60

200 ครั้ง

12,000

0.1449

3. รักษาทรัพยสินของทางราชการมิใหสูญหาย

480

200 วัน

96,000

1.1594

4. ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณการเรียน การสอน อาคารสํานักงาน วัสดุครุภัณฑ

180

24 ครั้ง

4,320

0.0522

10

80 ครั้ง

800

0.0097

5. ปฏิบัติหนาที่อนื่ ทีเ่ กี่ยวของ และปฏิบัติตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.1 รับ - สง หนังสือ ประสานงานเอกสารของสถานศึกษา
รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

1.4628

(ลงชือ่ )

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

หมายเหตุ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โรงเรียน อบต.สันติสขุ ) มีผูดํารงตําแหนงภารโรง จํานวน 1 อัตรา (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกําหนดตําแหนง
หนวยตรวจสอบภายใน

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

เอกสารหมายเลข 5
บัญชีแสดงการคํานวณจํานวนอัตรากําลังในการขออนุมัติกาํ หนดตําแหนง
หนวยตรวจสอบภายใน
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เลขที่ตาํ แหนง 12-3-12-3205-001 งาน ตรวจสอบภายใน
ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

ป 2559
(1)
26

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

20

1,000 ฉบับ

20,000

0.2415

20

1,000 ฉบับ

20,000

0.2415

20

1,000 ฉบับ

20,000

0.2415

1,080

12 ครั้ง

12,960

0.1565

1.5 ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะในหนวยงาน เพื่อใหเกิดความประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ

360

10 ครั้ง

3,600

0.0435

1.6 ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผกู พันงบประมาณรายจาย รวมทั้งเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงิน

30

100 ฉบับ

3,000

0.0362

60

100 เรื่อง

6,000

0.0725

480

48 ครั้ง

23,040

0.2783

1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารตาง ๆ ทางดาน
การเงินการบัญชี เพื่อใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตองและไดผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาร การเงิน พัสดุ และทรัพยสนิ รวมทั้งการบริหารดานอืน่ ๆ ของสวนราชการ เพื่อดูแล
ใหการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนด
1.3 รวมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพยสนิ และการบริหารดานอื่น ๆ ของหนวยงาน
ตาง ๆ ตามหลักเกณฑและกรอบของการตรวจสอบภายในเพือ่ ใหมั่นใจวาการดําเนินงานของแตละหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง และมีการใช
งบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด คุมคา และตรงตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนด
1.4 รวมจัดทําเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบตาง ๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ขอตรวจพบ และขอเสนอแนะให
ผูบริหารและหนวยงานตนสังกัดรับทราบผลการดําเนินงานและนําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

นอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนทีก่ ําหนดไว
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับงานตรวจสอบภายใน เพือ่ นํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฎิบัติงานและสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถิน่ บรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับที่

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ

เวลาที่ใชตอราย (นาที)

ปริมาณงาน (ตอป)

เวลาทั้งหมดตอป (นาที)

จํานวน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3,600

1 ครั้ง

4,600

0.0556

120

24 ครั้ง

2,880

0.0348

3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนดไว

60

30 ครั้ง

1,800

0.0217

3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการ

60

12 ครั้ง

720

0.0087

60

12 ครั้ง

720

0.0087

30

20 ครั้ง

600

0.0072

30

50 ครั้ง

1,500

0.0181

2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานทีร่ ับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ทกี่ ําหนด
2.2 ประชุมสัมมนา การจัดทํางบประมาณ การเงิน เพื่อรวมกําหนดนโยบายใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ
3. ดานการประสานงาน

ดําเนินงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ชี้แจงขอมูลเหตุผลของระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายในการตรวจสอบและประชาสัมพันธภายในองคกร เพื่อใหทราบถึงความสําคัญในการ
ตรวจสอบองคกรใหหนวยงานรับตรวจเขาใจในการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
4. ดานการบริการ
4.1 ฝกอบรม ใหคําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา และตอบขอซักถามและชีแ้ จง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ พรอมทั้งชวยแกปญหาขอขัดแยงในหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชีแ้ จง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
2. ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบในระดับตน แกหนวยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตา ง ๆ ทีเ่ ปนประโยชน
รวม (7)

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล

(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

1.4664

(ลงชื่อ)

ผูรับรองขอมูล

(นายวิมล ตาเมืองมูล)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
หมายเหตุ หนวยตรวจสอบภายใน มีผูดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา (ไมมีอัตราวางสําหรับตําแหนงนี้)

รายชื่อครู ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข ประจําป 2560
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสาวศรีทอง ไชมาลา
2 นางณัฐนา ไชยวิเศษ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา จํานวน
เด็ก
(คน)

ศพด.อบต.สันติสุข ครู
ศพด.อบต.สันติสุข ผูชว ยครูผดู ูแลเด็ก
รวม

กศ.ม.
ม.6

จํานวนครู/
ผช.ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
มีผูครอง
ตําแหนง (คน)

กรอบอัตราวาง
ครู/ผช.ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
(อัตรา)

ความตองการครู/
ผช.ครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก
(เพิ่มเติม)
(คน)

17

2

-

-

17

2

-

-

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล
(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หมายเหตุ สัดสวนครู ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก : เด็ก = 1 : 10 ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบลในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

บัญชีจํานวนนักเรียน/จํานวนหองเรียน
สังกัดโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข ประจําป 2560
ที่ จํานวน จํานวน นักเรียนระดับชั้น
นักเรียน หองเรียน (กอนประศึกษา/
ประถมศึกษา)
(หอง)
(คน)

1

59

3

กอนประถมศึกษา

จํานวน
พนักงานครู/
ครูผูชวย/
ผูชวยครู
สายงาน
การสอน
มีคนครอง
(คน)

กรอบอัตราวาง
ตําแหนงครู/
ครูผูชวย/ผูชวยครู
สายงาน
การสอน
(อัตรา)

ความตองการ
ครู/ครูผูชวย/
ผูชวยครู
(เพิ่มเติม)
(คน)

4

1

-

(ลงชื่อ)

ผูกรอกขอมูล
(นางสาวพณัฐกมล บุญสูง)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมายเหตุ คํานวณตามสัดสวนตามประกาศหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานครูองคการบริหาร
สวนตําบลและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่
27 กุมภาพันธ 2558

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

3. การวิเคราะหประเมินความรูความสามารถ
ของอัตรากําลังที่มีอยู

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

การวิเคราะหประเมินความรูความสามารถของอัตรากําลังทีม่ ีอยู
องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ - สกุล

นางสาวพณัฐกมล บุญสูง
นักบริหารงานทองถิ่น
ระดับกลาง
(ปลัด อบต.)

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง
1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. ความรูเรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
3. ความรูเรื่องการติดตามและ
ประเมินผล
4. ความรูเรื่องระบบการจัดการ
องคกร
5. ความรูเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง
6. ความรูเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
7. ความรูเรื่องสถานการณ
ภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
8. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
9. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
10. ความรูเ รื่องการจัดการ
ความรู
11. ความรูเรื่องการทํางบ
การเงินและงบประมาณ
12. ความรูเ รื่องการพัฒนา
บุคลากร
13. ความรูเ รื่องการสื่อสาร
สาธารณะ

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
บริหารงานบุคคล
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น
ระดับสูง
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการกํากับดูแล
ควบคุมการปฏิบัติงานในองคกร
- อบรมหลักสูตรการบริหารงาน
การศึกษา
- อบรมเกี่ยวกับการบริหารงาน
งบประมาณ/การเงิน/การคลัง

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับ
ที่
2

ชื่อ - สกุล

นางสาวธนาภา ถิ่นสุข
นักบริหารงานทองถิ่น
ระดับตน
(รองปลัด อบต.)

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ - ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของ พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องการจัดทํา
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
3. ความรูเรื่องการติดตามและ - เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
ประเมินผล
บริหารงานบุคคลในระบบแทง
4. ความรูเรื่องระบบการจัดการ - อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น
องคกร
ระดับตน
5. ความรูเรื่องการบริหารความ - อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
เสี่ยง
ทางวินัย
6. ความรูเรื่องการบริหาร
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
ทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
7. ความรูเรื่องสถานการณ
ทองถิ่น
ภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
8. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
9. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
10. ความรูเ รื่องการจัดการ
ความรู
11. ความรูเรื่องการทํางบ
การเงินและงบประมาณ
12. ความรูเ รื่องการพัฒนา
บุคลากร
13. ความรูเ รื่องการสื่อสาร
สาธารณะ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

สํานักปลัด อบต.
ลําดับ
ที่
3

ชื่อ - สกุล

นางคนึงนิตย ใจทอง
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตน
(หัวหนาสํานักปลัด)

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ - ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของ พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องการจัดทํา
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
3. ความรูเรื่องการติดตามและ - เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
ประเมินผล
บริหารงานบุคคล
4. ความรูเรื่องระบบการจัดการ - อบรมหลักสูตรนักบริหารงานงาน
องคกร
ทั่วไป ระดับตน
5. ความรูเรื่องการบริหารความ - อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
เสี่ยง
ทางวินัย
6. ความรูเรื่องการพัฒนา
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
บุคลากร
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
7. ความรูเรื่องสถานการณ
ทองถิ่น
ภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจ - อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ
และสังคมพื้นที่
- อบรมหลักสูตรการจัดทํางบประมาณ
8. ความรูเรื่องการจัดการ
ประจําป
ความรู
9. ความรูเรื่องการทํางบการเงิน
และงบประมาณ
10. ความรูเ รื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
11. ความรูเ รื่องงานธุรการและ
งานสารบรรณ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

4

นางรัตติกาล หลาเมา
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ

5

นางสาวเพ็ญพักตร บุญสูง
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชํานาญการ

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
1. ความรูที่จําเปนในงาน
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
(ความรูเฉพาะทางในงานที่
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
รับผิดชอบ)
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
3. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ - เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
บริหารงานบุคคล
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว - อบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
4. ความรูเรื่องการจัดการ
ทางวินัย
ความรู
5. ความรูเรื่องระบบการจัดการ - อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
องคกร
ทองถิ่น
6. ความรูเรื่องงานธุรการและ
- อบรมหลักสูตรการจัดทํางบประมาณ
งานสารบรรณ
7. ความรูเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
และกฎระเบียบพัสดุ
8. ความรูเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1. ความรูที่จําเปนในงาน
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
(ความรูเฉพาะทางในงานที่
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
รับผิดชอบ)
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
3. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ - เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของ บริหารงานบุคคล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
4. ความรูเรื่องการจัดการ
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
ความรู
ทางวินัย
5. ความรูเรื่องระบบการจัดการ - อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
องคกร
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
6. ความรูเรื่องงานธุรการและ ทองถิ่น
งานสารบรรณ
- อบรมหลักสูตรการจัดระบบการ
7. ความรูเรื่องการบริหาร
จัดการองคกร การจัดการความรู
ทรัพยากรบุคคล
8. ความรูเ รื่องการพัฒนา
บุคลากร

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

6

นางสาวมนัสชนก ยาวิใจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ

7

นางสาววัฒนิดา สุรินทรตะ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
1. ความรูที่จําเปนในงาน
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
(ความรูเฉพาะทางในงานที่
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
รับผิดชอบ)
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
3. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ - อบรมหลักสูตรนักวิเคราะหนโยบาย
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
และแผน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว - อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
4. ความรูเรื่องการจัดการ
ทางวินัย
ความรู
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
5. ความรูเรื่องระบบการจัดการ การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
องคกร
ทองถิ่น
6. ความรูเรื่องงานธุรการและ - อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนา
งานสารบรรณ
ทองถิ่น และการติดตามประเมินผล
7. ความรูเรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
8. ความรูเรื่องการติดตาม
ประเมินผล
1. ความรูที่จําเปนในงาน
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
(ความรูเฉพาะทางในงานที่
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
รับผิดชอบ)
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
3. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ - อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทางวินัย
4. ความรูเรื่องการจัดการ
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
ความรู
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
5. ความรูเรื่องระบบการจัดการ ทองถิ่น
องคกร
- อบรมหลักสูตรการจัดระบบการ
6. ความรูเรื่องงานธุรการและ จัดการองคกร การจัดการความรู
งานสารบรรณ
- อบรมการสื่อสารสาธารณะ
7. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
8. ความรูเรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
9. ความรูเ รื่องสื่อสาร
สาธารณะ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

8

นายวีรภัฏศาสตรา สุวรรณวงศ
เจาพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน

9

นายวิสิทธิ์ หมูหลา
เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ระดับปฏิบัติงาน

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
1. ความรูที่จําเปนในงาน
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
(ความรูเฉพาะทางในงานที่
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
รับผิดชอบ)
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องหลักปรัชญา
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
- อบรมหลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
พระเจาอยูห ัว
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
3. ความรูเรื่องงานธุรการและ
ทางวินัย
งานสารบรรณ
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
4. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ทองถิ่น
5. ความรูเรื่องการจัดการ
- อบรมหลักสูตรการจัดการความรู
ความรู
- อบรมหลักสูตรงานสารบรรณ
1. ความรูที่จําเปนในงาน
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
(ความรูเฉพาะทางในงานที่
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
รับผิดชอบ)
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องหลักปรัชญา
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปองกัน
พระเจาอยูห ัว
และบรรเทาสาธารณภัย
3. ความรูเรื่องงานธุรการและ - อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
งานสารบรรณ
ทางวินัย
4. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู - อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
5. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
ทองถิ่น

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

กองคลัง
ลําดับ
ที่
10

ชื่อ - สกุล

นางนัยนา แสวงผล
นักบริหารงานการคลัง
ระดับตน
(ผูอํานวยการกองคลัง)

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง
1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. ความรูเรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
3. ความรูเรื่องการติดตามและ
ประเมินผล
4. ความรูเรื่องระบบการจัดการ
องคกร
5. ความรูเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง
6. ความรูเรื่องการพัฒนา
บุคลากร
7. ความรูเรื่องสถานการณ
ภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
8. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
9. ความรูเรื่องการจัดการ
ความรู
10. ความรูเ รื่องการทํางบ
การเงินและงบประมาณ
11. ความรูเ รื่องระบบการ
บริหารงานการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
12. ความรูเรื่องบัญชีและระบบ
บัญชี
13. ความรูเรื่องการจัดซื้อจัด
จางและกฎระเบียบพัสดุ

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
บริหารงานบุคคล
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ
- อบรมหลักสูตรการจัดทํางบประมาณ
ประจําป

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับ
ที่
11

ชื่อ - สกุล

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
นางสาววลีทิพย เลิศทรัพยไพศาล
1. ความรูที่จําเปนในงาน
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ความรูเฉพาะทางในงานที่
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ระดับชํานาญการ
รับผิดชอบ)
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
3. ความรูเ รื่องปรัชญา
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
บัญชี
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
พระเจาอยูห ัว
ทางวินัย
4. ความรูเรื่องการจัดการ
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
ความรู
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
5. ความรูเรื่องระบบการจัดการ ทองถิ่น
องคกร
- อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจางตาม
6. ความรูเรื่องงานธุรการและ ระเบียบพัสดุ
งานสารบรรณ
- อบรมหลักสูตรการจัดทํางบประมาณ
7. ความรูเรื่องการทํางบการเงิน ประจําป
และงบประมาณ
- อบรมหลักสูตรระบบบัญชีดวย
8. ความรูเรื่องระบบการ
คอมพิวเตอร (e-laas)
บริหารงานการคลังภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
9. ความรูเรื่องบัญชีและระบบ
บัญชี
10. ความรูเ รื่องจัดซื้อจัดจาง
และกฎระเบียบพัสดุ

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับ
ที่
12

ชื่อ - สกุล

นายเจตนิพัทธ ฉัตรบวรนันท
เจาพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
1. ความรูที่จําเปนในงาน
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
(ความรูเฉพาะทางในงานที่
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
รับผิดชอบ)
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องหลักปรัชญา
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
- อบรมหลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ
พระเจาอยูห ัว
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
3. ความรูเรื่องงานธุรการและ
ทางวินัย
งานสารบรรณ
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
4. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ทองถิ่น
5. ความรูเ รื่องบัญชีและระบบ - อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจางตาม
บัญชี
ระเบียบพัสดุ
6. ความรูเรื่องจัดซื้อจัดจางและ - อบรมหลักสูตรระบบบัญชีดวย
กฎระเบียบพัสดุ
คอมพิวเตอร (e-laas)

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

กองชาง
ลําดับ
ที่
13

ชื่อ - สกุล

นายกฤษฎา เปงสา
นักบริหารงานชาง
ระดับตน
(ผูอํานวยการกองชาง)

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
2. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติ อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
การและแผนยุทธศาสตร
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
3. ความรูเ รื่องการติดตามและ
- เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
ประเมินผล
บริหารงานบุคคล
4. ความรูเรื่องระบบการจัดการ
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานชาง
องคกร
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
5. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทางวินัย
6. ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร - อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
7. ความรูเรื่องสถานการณภายนอก การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
และผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม ทองถิ่น
- อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจางตาม
พื้นที่
ระเบียบพัสดุ
8. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรู
- อบรมหลักสูตรการจัดทํางบประมาณ
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ประจําป
9. ความรูเรื่องกฎหมาย(ความรู
- อบรมหลักสูตรการคํานวณราคากลาง
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
10. ความรูเ รื่องการจัดการความรู
11. ความรูเ รื่องการวิเคราะห
ผลกระทบตางๆ เชน การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

14

นายเทิดศักดิ์ วิชัยคํา
นายชางโยธา
ระดับชํานาญงาน

1. ความรูที่จําเปนในงาน (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
2. ความรูเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3. ความรูเรื่องงานธุรการและงาน
สารบรรณ
4. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
5. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
6. ความรูเรื่องการจัดการความรู
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นายกิตติพงษ หมื่นเกี๋ยง
นายชางโยธา
ระดับชํานาญงาน

1. ความรูที่จําเปนในงาน (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
2. ความรูเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3. ความรูเรื่องงานธุรการและงาน
สารบรรณ
4. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
5. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
6. ความรูเรื่องการจัดการความรู

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- อบรมหลักสูตรนายชางโยธา
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ
- อบรมหลักสูตรการคํานวณราคากลาง
- อบรมหลักสูตรการควบคุมงาน
กอสราง
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- อบรมหลักสูตรนายชางโยธา
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ
- อบรมหลักสูตรการคํานวณราคากลาง
- อบรมหลักสูตรการควบคุมงาน
กอสราง

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง
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นางนงรักษ แดงฟู
เจาพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน

1. ความรูที่จําเปนในงาน (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
2. ความรูเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3. ความรูเรื่องงานธุรการและงาน
สารบรรณ
4. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
5. ความรูเรื่องการจัดการความรู
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นางสาวนุชนาถ เทพนิล
ครู ร.ร.อบต.สันติสุข
อันดับ คศ.1

1. มีความรูเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณการเรียนรู และการ
สงเสริมการเรียนรูใหกับผูเ รียน
2. มีความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะพึง
ประสงคของผูเ รียน
3. มีความรูเกี่ยวกับการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือผูเรียน
4. มีความรูเกี่ยวกับงานวิชาการ
5. มีความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
6. มีความรูเกี่ยวกับงานวิจยั และ
การประเมินพัฒนาการของผูเ รียน
6. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- อบรมหลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบรมหลักสูตรการจัดการความรู
- อบรมหลักสูตรงานสารบรรณ
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษา
- อบรมหลักสูตรครู
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบรมเรื่องการเบิกจายงบประมาณ
ของโรงเรียน
- อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนการสอน
- อบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบตั ิการ ของ
สถานศึกษา

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง
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นางศรีรุง วัชระปญญานนท
ครู ร.ร.อบต.สันติสุข
อันดับ คศ.1

1. มีความรูเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณการเรียนรู และการ
สงเสริมการเรียนรูใหกับผูเ รียน
2. มีความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะพึง
ประสงคของผูเ รียน
3. มีความรูเกี่ยวกับการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือผูเรียน
4. มีความรูเกี่ยวกับงานวิชาการ
5. มีความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
6. มีความรูเกี่ยวกับงานวิจยั และ
การประเมินพัฒนาการของผูเ รียน
6. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
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นางสุภาพร แสนแกว
ครู ร.ร.อบต.สันติสุข
อันดับ คศ.1

1. มีความรูเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณการเรียนรู และการ
สงเสริมการเรียนรูใหกับผูเ รียน
2. มีความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะพึง
ประสงคของผูเ รียน
3. มีความรูเกี่ยวกับการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือผูเรียน
4. มีความรูเกี่ยวกับงานวิชาการ
5. มีความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
6. มีความรูเกี่ยวกับงานวิจยั และ
การประเมินพัฒนาการของผูเ รียน
6. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษา
- อบรมหลักสูตรครู
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบรมเรื่องการเบิกจายงบประมาณ
ของโรงเรียน
- อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนการสอน
- อบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบตั ิการ ของ
สถานศึกษา
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษา
- อบรมหลักสูตรครู
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบรมเรือ่ งการเบิกจายงบประมาณ
ของโรงเรียน
- อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนการสอน
- อบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบตั ิการ ของ
สถานศึกษา

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

ลําดับ
ที่
20

ชื่อ - สกุล

นางสาวศรีทอง ไชมาลา
ครู ศพด.อบต.สันติสุข
อันดับ คศ.1

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง
1. มีความรูเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณการเรียนรู และการ
สงเสริมการเรียนรูใหกับเด็ก
2. มีความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะพึง
ประสงค และคุณลักษณะตามวัยของ
เด็ก
3. มีความรูเกี่ยวกับการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือเด็ก
4. มีความรูเกี่ยวกับงานวิชาการ
5. มีความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
6. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษา
- อบรมหลักสูตรครู
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบรมเรื่องการเบิกจายงบประมาณ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนการสอน
- อบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- อบรมหลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบตั ิการ ของ
สถานศึกษา

แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2563)

หนวยตรวจสอบภายใน
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ความรูความสามารถ
ของตําแหนง

21

นางสาวพรรณณิภา เบ็ญจวรรณ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชํานาญงาน

1. ความรูที่จําเปนในงาน
(ความรูเฉพาะทางในงานที่
รับผิดชอบ)
2. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรู
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
3. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4. ความรูเรื่องการจัดการ
ความรู
5. ความรูเรื่องระบบการจัดการ
องคกร
6. ความรูเรื่องงานธุรการและ
งานสารบรรณ
7. ความรูเรื่องการทํางบการเงิน
และงบประมาณ
8. ความรูเรื่องระบบการ
บริหารงานการคลังภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)
9. ความรูเรื่องบัญชีและระบบ
บัญชี
10. ความรูเ รื่องจัดซื้อจัดจาง
และกฎระเบียบพัสดุ

ความตองการเขารับการอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่
- ฝกอบรมความรูที่จัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- ฝกอบรมทักษะที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
อื่น ๆ เชน สถาบันของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ วิทยาลัย มหาดไทย ฯลฯ
- เขารวมอบรมตามหลักสูตรดานการ
บริหารงานบุคคลระบบแทง
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย
- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุ
- อบรมหลักสูตรการจัดทํางบประมาณ
ประจําป
- อบรมหลักสูตรการจัดทํางบการเงิน
- อบรมการจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร

