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คํานํา

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563) โดยมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไมซ้ําซอน มีการกําหนด
ตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากร การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเมืองให
เหมาะสมองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -
2563) ข้ึนเพ่ือใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไป
ดวยความเรียบรอย ใหเกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความ
คุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง
เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง
คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน
ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  2558 – 2560  ขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา จะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30  กันยายน  2560  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  จึงจําเปนตอง
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563   ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลัง
ฉบับเดิมเปนสําคัญ  เพ่ือใหการบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่อง โดยใช
หลักการและวิธีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับ
ใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความ
ยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะตองจายในดาน
บุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการ
กําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผน
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล
โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ
อัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง
3 ป และตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จ.สกลนคร) ในการประชุมครั้งท่ี
9/2560 เม่ือวันท่ี  29 กันยายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
กําหนดแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ข้ึน

1. หลักการและเหตุผล
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๒.๑ วัตถุประสงค จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
2.1.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี

เหมาะสม ไมซ้ําซอน
๒.1.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง

โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

๒.1.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา วาถูกตองเหมาะสมหรือไม

๒.1.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

๒.1.๕ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เกิดประโยชนตอ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางดี

๒.1.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

๒.๒ ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
2.2.๑ ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ
2.2.2 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

บริหาร สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน
2.2.๓ การจัดทําแผนกําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรี

ยมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได
2.2.๔ การจัดทําแผนกําลัง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดาน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ

2.2.๕ การจัดทําแผนกําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได

2.2.๖ เปนตนแบบท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในภาคราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. วัตถุประสงค และ ประโยชนที่จะไดรับ
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3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง
การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ

องคกร ซึ่งนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของ

การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมาทํางานใหบรรลุ
เปาหมายองคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพ่ือใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้นในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษยท่ีองคกร
ตองการเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร

 International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการ
วิเคราะหสภาพกําลังคนขององคกรท่ีมีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามีสวน
ตางของความตองการอยางไร เพ่ือท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย และ
วัตถุประสงคท่ีวางไว” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองการกําลังใน
อนาคตท่ีจะทําใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (Mission-based manpower
planning)

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปนกระบวนการในการ
กําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคการตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาไร และรวมถึง
วิธีการในการไดมาซึ่งบุคลากรท่ีกําหนดไวลวงหนานี้ดวย การไดมาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแตการสรรหาคัดเลือกจาก
ภายนอกองคการ ภายในองคการ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี
ตองการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไวซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
องคการ”

 สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนกําลังคน
เชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณเก่ียวกับอุปสงค
และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกําลังคนในจํานวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมมา
ปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือ
ธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง”

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษยเปน
กิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพ่ือเปนแนวทางสําหรับ
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะห และวิเคราะหเก่ียวกับ
อุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะใหไดกําลังคนท่ีมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ
หรือกลาวโดยท่ัวไป การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาตองการ  เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการ
จัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการเขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาท่ี
เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคการ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการท่ีจะให
ไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป

3. ขอบเขตและแนวทางในการทําจัดทําแผนอัตรากําลัง  3
ป
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จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้น
เปนการระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดท้ังในปจจุบัน
และอนาคตเพื่อใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยาง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา ดังนี้

 พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใช
ความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางาน มีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังนี้

- สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัด  รองปลัด
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี

 พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมี
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑการ
กําหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด
กลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้

- พนักงานจางท่ัวไป
- พนักงานจางตามภารกิจ

(2) แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ
การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการ

กําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากยิ่งข้ึน
โดยจุดเนนคือ กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันไดแก  การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเปนอยางไรเพ่ือใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
ดังนี้

- สํานักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และ
แตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนน
ท่ีเรื่องการวางแผน  นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ
แตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี
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- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้ง
ใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การ
บัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี

- กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้ง
ใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงาน
ชาง  การกอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะ
ใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี

แตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis)
เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน จําเปนตองสรางกระบวนการ

รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงานแบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต

เม่ือนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีมีอยูดังนี้

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดย
จะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานท่ี
ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต
การ

วางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมีความรูความสามารถดานการ
รักษาพยาบาล    มีคุณวุฒิการศึกษา

กระจกดานท่ี 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดังนั้นใน
การกําหนดอัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ไดกําหนดอัตรากําลังใน
แตละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1 อัตรา ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มีหนาท่ีบังคับ
บัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซึ่ง กําหนดเปน
สายงานวิชาการ ผู มี คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผู มี คุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
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ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวก
ในการบังคับบัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมีเปน
สําคัญ

กระจกดานท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะ
คํานวณ FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้

 พิจารณางานพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสายงานวา
o สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม
o มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม
o การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม

 พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบวา
o ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
o ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย

สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได
o การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ
การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้
จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนคา 230 x 6 = 1,380 หรือ  82,800  นาที

หมายเหตุ
1. 230 คือ จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ
2. 6 คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที

กระจกดานท่ี 4 Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบลหลุบ
เลา (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา) มายึดโยงกับจํานวนกรอบ
กําลังคนท่ีตองใช สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  (การตรวจ
ประเมิน LPA)

กระจกดานท่ี 5 360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยาง
นอยใน 3 ประเด็นดังนี้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ
แบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนด
โครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนา
สวนราชการ งานในสวนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน
มี 3 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดงันั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ี
จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงอัตรากําลัง
ท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และ
สามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได

 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการ ซึ่งประกอบดวยไปดวย  นายกองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง 5 สวนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน

กระจกดานท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน  ซึ่งไดแก  องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน และองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหวา  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง  เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวน
หมูบานประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน  ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะทํางาน  มีนักทรัพยากรบุคคล  เปนเลขานุการ  จัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้

3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผู บริหารและ
สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน

3.2.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง  ๆจํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม กับภาระ
หนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ กลุมงานตางๆ

3.2.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยให 
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนข
าราชการ ในองคการบริหารสวนตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง

3.2.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ
อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

3.2.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
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3.2.๗ ใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู  ความ
สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

3.3 ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน
การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ องคการบริหารสวนตําบล
การกําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา การใชและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญ
และเปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี้

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
สามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา (Early Warning) ซึ่งจะชวยทําใหปญหา
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง ลงได

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหสอดคลองกันทําใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซึ่งปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได
ดวยการวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหานั้นลงได

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถท่ีจะจัดจํานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหท้ังกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยรวม

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ

3.3.7 ชวย ทํา ให เ กิดการจ างงาน ท่ี เท า เ ทียมกันอย าง มีประสิทธิภาพ (Equal
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน

3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
3.4.๑ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
3.4.๒ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป

3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา
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3.4.2.๒ ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เชน
กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังใน
แตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน

3.4.2.๓ วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis)
3.4.๓ เพ่ือจัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ ปขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา และ

สงคณะทํางานเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง
3.4.๔ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป

ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร
3.4.๕ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจํา

งบประมาณ 2561 – 2563
3.4.๖ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว ให

อําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด

จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
พบปญหาและความตองการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  ประจําป 2561 – 2564 แบง
ออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เชน
๑. ดานกายภาพ

๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานในเขตตําบลหลุบเลา ประกอบดวย
หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม
หมูท่ี ๔ บานดานตึง
หมูท่ี ๕ บานหลม
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ
หมูท่ี ๗ บานกกแต
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี)
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (เปน อบต.ขนาดกลาง)
ตั้งอยูท่ี หมูท่ี ๕ บานหลม  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท. 042-099-707 โทรสาร. 042-099-707

4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทของตําบลมีลักษณะเปนท่ีราบลุมภู เขา(เ ทือกเขาภูพาน) ตั้ งอยูทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ ๔๐% เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร ๕๐ %
และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๑๐% มี ๓ ดูกาล  (ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแลง  แตบางครั้ง

อาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง สรางความเสียหายแกบานเรือนและภาค
การเกษตรของประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศา
เซลเซียส รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๒-๓ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐
มิลลิเมตร

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงเปลี่ยน
ฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศ
หนาวอุณหภูมิต่ําสุด  ประมาณ 10 องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %

ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา

มีแหลงน้ําจากเข่ือนน้ําพุง ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับบางหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา และมีลํา
หวยหลายสายท่ีมีตนน้ํามาจากเทือกเขาภูพาน และแหลงน้ําจากใตดินขอนคางนอย เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ี
ราบภูเขา จึงทําใหแหลงน้ําท่ีจะใชในการอุปโภค – บริโภค ไมเพียงพอตอความตองการของคนพ้ืนท่ี เพราะพ้ืนท่ี
สวนใหญทําการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลในพ้ืนท่ีหลายแหงให
ครอบคลุมทุกหมูบาน รายละเอียดของแหลงน้ําของตําบลมีดังนี้

ลําหวย ๔๑ แหง บอบาดาล ๒๔ แหง
อางเก็บน้ํา ๓ แหง ฝาย ๘๒ แหง
บึงหนองและอ่ืน ๑๒ แหง
๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม

พ้ืนท่ีสวนใหญของตําหลุบเลาเปนท่ีราบภูเขาจึงทําใหมีพ้ืนท่ีปาคอนขางมาก  แตตนไมใหญก็ได
ถูกทําลายจึงเหลือนอยในปจจุบัน  สาเหตุหลักท่ีปาไมถูกทําลายเนื่องมาจาก  การบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร เชน
ปลูกยาพารา มันสําปะหลัง  ฯลฯ แตในชวงปท่ีผานมา คสช. ก็ใหหนวยงานราชการยึดคืนผืนปาท่ีทําการบุกรุก
กลับคืนมาและปลุกปาทดแทน
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๒. ดานการเมือง/การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีเขตการปกครองท้ังหมด  15 ชุมชน แตละชุมชนมีกรรมการซึ่ง

เปนตัวแทนของชุมชนๆละ 2 คน ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจรับงานจางของตําบล ประชาชนใหความ
รวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน - จํานวนผูมีสิทธิเลือกสมาชิก อบต. 5,023 คน จํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น 5,023 คน คิดเปนรอยละ 73.28 ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง การแกไข
ปญหาของคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและให
รายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ี
กระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ

๒.๑ เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แบงสวนการปกครองมาจากตําบลสรางคอ และตําบลโคกภู เม่ือป

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนเขตการปกครองของอําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตั้งอยู
ทิศใตของอําเภอภูพาน  มีอาณาเขตติดกับอําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  หางจากจังหวัดสกลนคร ๔๐
กิโลเมตร  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอภูพาน  ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร  มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมภูเขา
บางสวนของพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติดงชมพูพาน  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตั้งอยู
หมูท่ี ๕ บานหลม ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

พื้นท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ ๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับ เทศบาลตําบลโคกภู  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก    ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
ทิศใต ติดตอกับ  เขตอําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  เทศบาลตําบลสรางคอ  อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๕ หมูบาน  ดังนี้

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา ผูปกครอง   นายบรรทม  พรหมสาขาฯ     ผูใหญบาน
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย ผูปกครอง  นายวสันต   หงสวิเศษ ผูใหญบาน
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม ผูปกครอง  นายพิรม   บุตรดี ผูใหญบาน
หมูท่ี ๔ บานดานตึง ผูปกครอง   นายสงา   ภูบังดาว ผูใหญบาน
หมูท่ี ๕ บานหลม ผูปกครอง นายสนิท   โวหารลึก ผูใหญบาน
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ ผูปกครอง   นายศิริ โสภาเพขร ผูใหญบาน
หมูท่ี ๗ บานกกแต ผูปกครอง นายอุดม   วันทา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค ผูปกครอง   นายวินัย   ขันคํา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา ผูปกครอง   นายประวัน  จันสิมมา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา ผูปกครอง   นายสุคิด   ก่ิงพรมภู ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) ผูปกครอง   นายถ่ิน    หงษตน ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา ผูปกครอง   นายสวาง   แกวอุดร ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน ผูปกครอง   นายไวพจน  กิติผง ผูใหญบาน
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หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา ผูปกครอง   นายณรงค   ภูคงก่ิง ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน ผูปกครอง   นายเทิน   เลานวดวัน ผูใหญบาน

๒.๒ การเลือกตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดแบงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เปน ๑

5 เขตเลือกตั้ง  ประชาชนในเขต อบต.หลุบเลา สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต
ตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองาน  เสนอแนะในกิจกรรมของ อบต.ในการดําเนินงานตางๆ
เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาตําบล ประชุมประชาคมแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี 19  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6)
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกสมาชิก อบต. 5,023 คน
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 5,023 คน

คิดเปนรอยละ 73.28 ปจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคาํสั่ง คสช.  และปจจบัุนยังไมมีการเลือกตั้ง
๓. ประชากร

๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ วันท่ี 17  ตุลาคม ๒๕๕๙)

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา 195 289 270 559
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย 142 191 232 423
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม 222 333 344 677
หมูท่ี ๔ บานดานตึง 92 139 136 275
หมูท่ี ๕ บานหลม 186 258 257 515
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ 271 384 373 757
หมูท่ี ๗ บานกกแต 65 113 120 233
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค 173 286 242 528
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา 155 244 231 475
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา 130 178 217 395
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) 144 268 261 529
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา 141 203 168 371
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน 140 281 257 538
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา 61 123 113 236
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน 154 300 250 550

รวม 2,271 3,590 3,471 7,061
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๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
นอยกวา ๑ปเต็ม 46 35 81
๑ปเต็ม – ๒ป 91 91 182
๓ปเต็ม – ๕ป 100 82 182
๖ปเต็ม – ๑๑ป 361 324 685
๑๒ปเต็ม – ๑๔ป 170 143 313
๑๕ปเต็ม – ๑๗ป 140 156 296
๑๘ปเต็ม – ๒๕ป 409 413 822
๒๖ปเต็ม – ๔๙ป 1,458 1,384 2,842
๕๐ปเต็ม –๖๐ปเต็ม 452 447 899
มากกวา ๖๐ ปเต็มข้ึนไป 361 396 757

รวม 3,588 3,473 7,061

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรเด็กอายุ 3 – 5 ปเต็ม ไดรับการบริการเลี้ยงดู
เตรียมความพรอมกอนวัยเรียน  เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น
ม.4 หรือเทียบเทา เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ  คน
อายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี
ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของตําบล ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกัน
จัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๓ แหง
1. โรงเรียนบานหลุบเลา
2. โรงเรียนบานฮองสิมประชาสรร
3. โรงเรียนน้ําพุงจัดระเบียบวิทยา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหลุบเลา
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฮองสิม
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจัดระเบียบ
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๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก ปญหาคือประชาชนในพ้ืนท่ีใชสารพิษในการทํา
การเกษตรคอนขางมาก การแกไขปญหา คือ อบต. รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดจัดโครงการ
กิจกรรมรวมมือกันรณรงคและตรวจเลือดทุกๆ ๓ เดือนเพ่ือเปนการเฝาระวัง ประชาชนพ้ืนท่ีใหเห็นความสําคัญ
ใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป   จากการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การ
ออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้ อบต. พยายาม
อยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและหนวยสาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน ๑๕ แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หมูบาน จํานวน ๒ แหง

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุบเลา
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานฮองสิม

อัตราการมีและใชสวมราดน้ําคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๕ %
๔.๓ อาชญากรรม

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน ทรัพยสินของราชการ  ซึ่ง อบต. ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
วิธีการแกปญหาของ อบต. ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  คือการ
ดําเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแล
บุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุน
แรง การแกไขปญหาก็ตองอาศัยการรวมมือกันหลายฝาย และจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชน
ตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตพพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรภูพานไดแจงใหกับ

อบต.ทราบนั้นพบวาในเขตตําบลหลุบเลา มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา
เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานตางๆ ท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาของ อบต. สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอ
หรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ อบต. ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสังเคราะห
องคการบริหารสวนตําลบหลุบเลา ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ
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๔. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง
5. ตั้งโครงการฝกอบรมดานอาชีพใหกับกลุมตาง ใๆนพ้ืนท่ี
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานผูยากไร

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
๕.๒ การไฟฟา
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  มีกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน  แตไมครบทุกครัวเรือน คิดเปน

98% และมีบางครัวเรือนยังไมมีบานเลขท่ีจึงไมสามารถจายกระแสไฟฟาได  การติดตั้งไฟฟาสองสวางทางหรือท่ี
สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากมีขอจํากัดในการเพ่ิมไฟฟาสาธารณะของ
การไฟฟาฝายผลิตฯ ซึ่งอํานาจหนาท่ีของ อบต.จะดําเนินการในสวนของการดูแลรักษาและซอมแซมโดยการตั้ง
งบประมาณในสวนนี้ไวแลวนั้น แตในการติดตั้งไฟฟาสองสวางทางถาชุมชนใดตองการท่ีจะติดตั้ง อบต.ก็จะ
ดําเนินการประสานงานกับการไฟฟาฯ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป ปจจุบันในเขต อบต.มีไฟฟาใช  ดังนี้

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช จํานวน 1,736 ครัวเรือน
ครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟา จํานวน 20 ครัวเรือน
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน       325 จุด

๕.๓ การประปา
การประปา  ชุมชุนในเขต อบต. น้ําประปาใชครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  แตปริมาณน้ําไมเพียงพอตอ

ความตองการ โดยเฉพาะในฤดูแลง  การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที
การพิจารณาโครงการตางๆ  ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น เชน โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ืออุปโภค-บริโภค
อบต. ก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ป เพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมีงบประมาณและความ
จําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป

๕.๔ โทรศัพท
1.จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล   มีใชครบทุกครัวเรือน

2. มีหอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมรอยละ ๑๐๐ ของพ้ืนท่ีตําบล
๕.5 เสนทางคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐
เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนน
มีเสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมตอระหวางตําบล จํานวน ๒ สาย โดยสภาพท่ัวไปยังคงเปนถนนลูกรังและถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบางชวง การสัญจรไปมาโดยภาพรวมไมสะดวก โดยเฉพาะฤดูฝน

การคมนาคม การจราจร ของตําบลหลุบเลา มีดังนี้
ทางหลวงแผนดิน บานสรางคอ-เตางอย รหัส 2330
ทางหลวงทองถ่ิน สายบานหลุบเลา-บานกกแต ระยะทาง 13  กม. รหัส สน.ถ.135-01
ทางหลวงทองถ่ิน สายบานจัดระเบียบ-บานชมภูพาน ระยะทาง 11กม. รหัส น.ถ.135-02
ถนนของทองถ่ิน  อบต.หลุบเลา     จํานวน 67 สาย
สภาพถนน  คอนกรีต    จํานวน 16 สาย  ระยะทาง 18.418 กม.
ลูกรัง จํานวน 51 สาย  ระยะทาง 71.50 กม.

-ไมมีถนนลาดยาง-
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๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี
สําคัญ ไดแก ขาว  มันสําปะหลัง  ออย  ยางพารา พืชผักสวนครัว ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๓ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ ๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง (ในเขต อบต. ไมมีการประมง)
๖.๓ การปศุศัตว

- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ
เลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ  ดังนี้

โค ๔๕๕ ตัว กระบือ ๑๒๕ ตัว สุกร ๖๐ ตัว
เปด ๕๒๑ ตัว ไก ๑๑๕ ตัว อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว

๖.๔ การทองเท่ียว
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.หลุบเลา มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมะ  มีจุดชมวิวท่ีสวยงาม สถานท่ีสะอาด มี

ความปลอดภัยในการเยี่ยมชม คือ วัดถํ้าชางทอง และวัดถํ้าเสี่ยงของ  วัดถํ้าสุทธิ และไดสงเสริมการทองเท่ียวให
เกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ

๖.5 อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จํานวน 6 แหง

๖.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
สถานีบริการน้ํามัน 5 แหง
กลุมอาชีพ

1. กลุมไกดําภูพาน
2. กลุมเลี้ยงวัวบานหลุบเลา
3. กลุมปลูกมันสําปะหลัง
4. กลุมเกษตรกาวหนา
5. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรหมุนเวียน
6. กลุมเกษตรผสมผสาน
7. กลุมผลิตเสนไหม
8. กลุมแมบานเกษตรบานจัดระเบียบ
9. กลุมปลูกพืชผักสวนครัววิถีเพ่ือการพัฒนา
10.กลุมเกษตรนํารอง
11.กลุมแมบานปลูกไมผลบานภูนอย
12.กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม
13.กลุมแตงลานเกษตรอินทรีย
14.กลุมดอกไมประดิษฐ
15.กลุมศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
16.กลุมเลี้ยงปลาในกะชัง
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๖.7 แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรสวนใหญท่ีมีอายุระหวาง 50-60ป ท่ีทํางานดาน

การเกษตรในพ้ืนท่ี  ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ี
ไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรท่ีไมไดทําอาชีพทางดานเกษตร ก็ตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีใน
เมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือน
๗. เศรษฐกิจพอเพียงของทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

๗.๑ ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง พื้นท่ี
(ไร)

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา 195 289 270 3,212
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย 142 191 232 1,931
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม 222 333 344 2,550
หมูท่ี ๔ บานดานตึง 92 139 136 1,500
หมูท่ี ๕ บานหลม 186 258 257 2,200
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ 271 384 373 2,400
หมูท่ี ๗ บานกกแต 65 113 120 1,800
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค 173 286 242 2,800
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา 155 244 231 1,512
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา 130 178 217 2,800
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) 144 268 261 2,200
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา 141 203 168 3,600
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน 140 281 257 2,200
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา 61 123 113 728
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน 154 300 250 1,600

รวม 2,271 3,590 3,471 33,033

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร
จากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน(กชช.2ค.) สรุปไดดังนี้

1. การทํานา จํานวน 3,662 ไร
2. การทําไร(มันสําปะหลัง) จํานวน  16,029 ไร
3. การทําสวนผลไม(ลําไย) จํานวน 1,980 ไร
4. การทําสวนผัก จํานวน  550  ไร
5. การทําสวนยางพารา จํานวน  1,899  ไร
๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร

พ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ําท่ีใชในการทําเกษตร ดังนี้
ลําหวย  41 แหง บอบาดาล  64 แหง  อางเก็บน้ํา  3 แหง   ฝาย  82 แหง ซึ่งมีปริมาณท่ีเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชนเฉพาะฤดูฝน
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๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ํากิน น้ําใช แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตประปาจาก สระน้ําหนองใหญ

จํานวน  4  แหง แหลงน้ําใตดิน  15 แหง มีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100

วัด จํานวน ๘ แหง
สํานักสงฆ จํานวน ๑๓ แหง
ศาลเจา จํานวน ๕ แหง
ดอนปูตา จํานวน ๔ แหง

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
ตําบลหลุบเลา มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ตามโอกาสตางๆ ดังนี้

บุญขาวจี่(เดือนสาม)
บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี่)
บุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก)
บุญเขาพรรษา
บุญขาวประดับดิน
บุญขาวสาก
บุญออกพรรษา
บุญกฐิน
วันข้ึนปใหม

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
มีปราชญชาวบานจํานวน 52 คน

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําใตดินและเข่ือนน้ําพุง (บางสวน)
๙.๒ ปาไม มีเขตปาไมเนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมพูพานดงกะเณอ
๙.๓ ภูเขา อยูในเขตเทือกเขาภูพาน
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลายังคงความสมบูรณของปาไม และสัตว

ปา เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมพูพานดงกะเณอ อากาศท่ีไมมีมลพิษ มี
ปญหาดานแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากประชาชนสวนใหญทําการเกษตรหมุนเวียนจึงจําเปนตองมีน้ําเพ่ือ
การเกษตรตลอดป และอีกประการหนึ่ง คือ ในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลาไมมีท่ีท้ิงขยะ ประชาชนท้ิงขยะในเขตปา
สาธารณะซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การแกไขปญหา อบต.ไดขอความรวมมือไปยังผูนําชุมชน  โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ในการประชาสัมพันธ  รณรงค

และหาทางแกไขปญหาโดยการทําโครงการเวทีประชาคมระดับหมูบานเพ่ือจัดการหาท่ีท้ิงขยะของตําบล
ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี และอยูในระหวางดําเนินการหาพ้ืนท่ีเพ่ือท้ิงขยะเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอ
แหลงตนน้ํา
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๑๐. อ่ืนๆ
๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจขอมูล  กชช. ๒ ค.  ประจําป ๒๕๕๙

ตามท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอภูพาน  ไดดําเนินการสํารวจขอมูล กชช. ๒ ค. ประจําป ๒๕๕๙ ใน
เขต อบต.หลุบเลา  เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน ผลการสํารวจสามารถสรุป
ตามตัวชี้วัดได  ดังนี้ ตัวชี้วัดแบงเปน ๓ ระดับ  คือ ๑ = มีปญหามาก ๒ = มีปญหาปานกลาง ๓ = มี
ปญหานอย/ไมมีปญหา ท้ังนี้  จะนําขอมูลเฉพาะตัวชี้วัดท่ีได คะแนน ๑ มาพิจารณา   ดังนี้

 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การไดรับความคุมครองทางสังคม
๒) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน

๑) ดานสุขภาพและอนามัย
- การกีฬา

๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเรียนรูโดยชุมชน - การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน

๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน

 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย

- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน

๑) ดานความรูและการศึกษา
- การไดรับการศึกษา

๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน

๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน

 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย

- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
- คุณภาพน้ํา
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๑๐.2 การแกไขปญหา
๑) สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อําเภอ  ตํารวจ

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนําชุมชน  รวมทํากิจกรรมตางๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจและ
ไดรับความคุมครองทางสังคม มีความเปนกลาง  รับทราบปญหาและเรงแกไข

๒) อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
๓) รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากดิน

และน้ําใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส
๔) รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สงเสริม  รณรง ปองกัน  สุขภาพและ

อนามัยของประชาชน  สงเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) สงเสริม  สนับสนุนเปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา  จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ

การจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลานั้น ได
พิจารณาสรุปรูปแบบและกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  ประจําป
2561 – 2564 ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศนของตําบลหลุบเลาคือ “ตําบลคนดี
ม่ังมีผลผลิต  เศรษฐกิจพอเพียง  สําเนียงชวนฟง  ผึ้งรอยรังชวนมอง ถ้ําเสี่ยงของแหลงตํานาน” ประกอบ
นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ
แข็งแรงอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี  มีระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  การสงเสริมสุขภาพการดูแลความ
ปลอดภัยดานอาหารและน้ํา  ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ   การรวมคิด
รวมแกไขปญหาในหมูบาน  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณท่ี
เกิดข้ึน  เพ่ือใหตําบลหลุบเลาเปนเมืองท่ีนาอยูตลอดไป
5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบลหลุบเลา ไดกําหนดไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
# ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม

พันธกิจ
-การไดรับขอมูลขาวสารทันสมัยและท่ัวถึง
-จัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
-สงเสริมและปองกันภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-สงเสริมและใหความสําคัญกับบทบาทครอบครัว ในการสรางสังคมสุขภาวะ

เปาประสงค
-ประชาชนรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ
-ประชาชนไดรับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและมีสวนรวมกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
-ระดับความสําเร็จการจัดการศึกษาและเรียนรูใหกับประชาชน
-ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสาธารณสุข
-จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

5. ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

๑.พัฒนาระบบการับรูขอมูลขาวสารที่ทนัสมัย รอยละของชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน
๒.พัฒนาคนและสงเสริมการศึกษาอยางทั่วถึง ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา
๓.พัฒนาและสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม รอยละที่เพิ่มขึ้นของจาํนวนประชาชนทีเ่ขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น
๔.เสริมสรางสมรรถนะชุมชนเขมแข็ง จํานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ไดรับการสงเสริม เสริมสรางคุณภาพชีวิตและชมุชนของคน

ในทองถิ่น
๕.สงเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย รอยละของประชาชนที่เขาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๖.พัฒนาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน อัตราเจ็บปวยของประชาชนลดลง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลุงทุน และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง

# ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวกและปลอดภัย
เปาประสงค

มีการคมนาคมท่ีสะดวกและไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ัวถึงและเพียงพอ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

จํานวนถนนท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึนและจํานวนของอุบัติเหตุลดลง

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน
ทางเทา ทอระบายน้ํา

ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชถนนและทางเทา

๒.พัฒนาระบบไฟฟา ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชไฟฟา
๓.พัฒนาระบบการสื่อสาร รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
๔.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค รอยละของประชาชนท่ีมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
๕.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง
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ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

# ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
พันธกิจ การเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงค ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.พัฒนาศักยภาพการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รอยละของจํานวนการจําหนายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน
๒.พัฒนาแหลงท่ีดินทํากิน รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีมีเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน
๓.พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนพัฒนา

อาชีพ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
# ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พันธกิจ
สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีปราศจากมลพิษ และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมี

ประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการจัดการดานสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม

ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
# ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร

พันธกิจ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในองคกรและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

เปาประสงค
บุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
ระดับความสําเร็จของการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ระดับความสําเร็จของการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร

๒.สงเสริมการบริการงานตามหลักธรรมมา-
ภิบาล

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด กองคลัง
5.2 วิสัยทัศนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

“วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล”
“บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  จะมีความกาวหนาม่ันคงในชีวิต มีความรู

ความสามารถ  มีความชํานาญการในหนาท่ี  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตอง
ไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี ”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
2. สรางผูนําในทุกระดับใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองคกรเพ่ือไปสูองคกร

ท่ีมีสมรรถนะสูง
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  และความกาวหนาในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับ

อยางตอเนื่องและเปนระบบ
4. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จิตสํานึกสาธารณะและความ

รับผิดชอบตอสังคม
5. พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน และคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน
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 ยุทธศาสตรพัฒนาพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
## ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท้ังระบบ

(สรรหา พัฒนา และรักษา) ภายใตแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้
1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังระบบใหยุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได
2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบการรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคล

## ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู ทักษะ ทัศนคติ)
ภายใตแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้
1. สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ทักษะเพ่ือนําไปสูความเปนมืออาชีพ
2. สรางเสริมทัศนคติในการทํางานเชิงบวกใหเพ่ิมมากข้ึน

## ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรการจัดการความรูบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและสนับสนุนยุทธศาสตร
องคกร ภายใตแนวทางพัฒนา  แนวทาง ดังนี้

1. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกระบวนการมีสวนรวมภายในองคกร เพ่ือไปสูองคกร
แหงการเรียนรู

2. พัฒนาสมรรถนะพนักงานใหมีความพรอมในการสนับสนุน ยุทธศาสตรพัฒนาองคกร

## ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ภายใตแนวทางการดําเนินงาน  แนวทาง ดังนี้

1. เสริมสรางคานิยมในวัฒนธรรมองคกรท่ีดีแกบุคลากร
2. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการเปนเจาบานท่ีดี

## ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและเครือขายการทํางาน
ภายใตแนวทางการดําเนินงาน  แนวทาง ดังนี้

1. การสงเสริมใหองคกรไดเปนท่ีรูจักแกสังคม ชุมชน ในแงมุมตางๆ
2. สงเสริมการสรางเครือขายการทํางานและการสื่อสารภายในองคกร

โดยทุกยุทธศาสตร บุคลากรทุกฝายงานไดรวมกันกําหนดแผนงานและโครงการเพ่ือรองรับการ
นําสูภาคปฏิบัติไวอยางครอบคลุม

การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนได
อยางไรโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภา
ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ดังนี้

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้
1.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
1.2 ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
1.3 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2))
1.4 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3))
1.5 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16(4))
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
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2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้
2.1 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6))
2.2 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3))
2.3 ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

(มาตรา 68(4))
2.4 การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ

ผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10))
2.5 การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย(มาตรา 16(2))
2.6 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(มาตรา 16(5))
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
3.2 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

(มาตรา 68(8)
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13))
3.4 จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3))
3.5 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(มาตรา 16(17))
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจ
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

4.1 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)
4.2 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5))
4.3 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
4.4 ใหมีตลาด (มาตรา 68(10))
4.5 การทองเท่ียว (มาตรา 68(12))
4.6 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (มาตรา 68(11))
4.7 การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
4.8 การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจ
ท่ีเกี่ยวของ ดงันี้

5.1 คุ มครอง  ดู แล  และบํ า รุ ง รั กษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม
(มาตรา 67(7))

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))

5.3 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12))
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6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

6.1 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (มาตรา
67 (8)

6.2 สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
6.4 การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน (มาตรา 17(18))

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน
(มาตรา 45(3))

7.2 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9))

7.3 ส ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น
(มาตรา 16(16))

7.4 การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (มาตรา 17(3))

7.5 การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคการปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17(16))

ภารกิจท้ัง 7 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถ
จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ

๖.๑ ภารกิจหลัก
จากการวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๕ และประกอบ

กับมาตรา ๖๗ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒

(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ําและท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๙) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม
ความจําเปน และสมควร

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะดําเนินการ มีดังนี้
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๖.๒ ภารกิจรอง
จากการวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๕ และประกอบ

กับมาตรา ๖๘ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒

(๑) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟูหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(๑0) การทองเท่ียว
(๑1) การผังเมือง

วิเคราะหอัตรากําลังท่ีมี ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณ สําหรับองคกร  ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางาน
ขององคกร การวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง
นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานใน
องคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT
Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis) ไดแก
1.1 S มาจาก Strengths

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ

1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
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2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis) ไดแก
2.1 O มาจาก Opportunities

หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ
ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น

2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)

ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (ระดับตัวบุคลากร)

จุดแข็ง S
1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี อบต. และพ้ืนท่ีใกล อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 5๐ ป เปนวัยทํางาน
3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด

รอบครอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ
5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช

ความสัมพันธสวนตัวได

จุดออน W
1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต.
2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวา
หลักการและเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ
3. มีภาระหนี้สิน

โอกาส O
1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานงายข้ึน
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ
ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

ขอจํากัด T
1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ
2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยาก
ของงาน
3. พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ
4. มีความกาวหนาในวงแคบ
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (ระดับองคกร)

จุดแข็ง S
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร
5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน
6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีได
จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน

จุดออน W
1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ
2. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี
3. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไมมีและไมเพียงพอ

โอกาส O
1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุนเคยกันทุกคน
3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขต อบต. ทําใหรู
สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน
5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค

ขอจํากัด T
1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก
ความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน การ
ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพ่ี
นอง
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู ท่ี มี จํ า กั ด ทํ า ให ต อ ง เ พ่ิ ม พูนคว ามรู ใ ห
หลากหลายจึงจะทํางานได ครอบคลุมภารกิจ ของ
อบต.
3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวน

ประชากร และภารกิจ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต) กําหนด

โครงสรางสวนราชการออกเปน 3 สวน แตเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึนจากเดิม และมีความตองการใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการปฏิบัติภารกิจ
ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ี
เพ่ือท่ีจะใหสามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดโครงสรางการ
แบงสวนราชการออกเปน

1. สํานักงานปลัด อบต.
2. กองคลัง
3. กองชาง

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดกําหนดใหมีกรอบอัตรากําลัง ดังนี้
1. ขาราชการจํานวน 15 อัตรา (กําหนดเพ่ิม จํานวน  2  อัตรา) รวมท้ังสิ้น  17  อัตรา
2. พนักงานจางตามภารกิจ  ประเภทผูมีคุณวุฒิ 8 อัตรา  ประเภทผูมีทักษะ 1 อัตรา
3. พนักงานจาง ท่ัวไป 6 อัตรา
4. ขาราชการถายโอน  5  อัตรา  พนักงานจางตามภารกิจถายโอน

ประเภทผูมีทักษะ 2 อัตรา
รวมท้ังสิ้น 39 อัตรา
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8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ

ดําเนินการดังกลาว โดยกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกําหนด
โครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และใน
ระยะตอไป เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังนี้

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมาย
เหตุ

1.สํานักงานปลัด อบต.
1.1  งานบริหารงานท่ัวไป
1.2  งานนโยบายและแผน
1.3  งานการเจาหนาท่ี
1.4 งานกฎหมายและคดี
1.5  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6  งานกิจการสภา
1.7  สงเสริมการเกษตร
1.8  งานสงเสริมปศุสัตว
1.9 งานควบคุมโรค
1.10  งานสงเสริมกลุมอาชีพ และสวัสดิการ
1.11  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.12  งานสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุข
1.13 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
1.14  งานสังคมสงเคราะห
1.15  งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน
1.16  งานสงเสริมสตรีและพัฒนาสตรี
1.17  งานกิจการโรงเรียน

1.สํานักงานปลัด อบต.
1.1 งานบริหารงานท่ัวไป

- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานรัฐพิธี
- งานกิจการสภา อบต.
- งานทะเบียนพาณิชย

1.2  แผนงานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานสารสนเทศและระบบคอมฯ
- งานงบประมาณ
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ

1.3  งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ
- งานขอบัญญัติและระเบียบ
- งานดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง

1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานอํานวยการ
- งานปองกัน
- งานชวยเหลือฟนฟู
- งานดับเพลิง และกูภัย

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน หมาย
เหตุ

1.5  แผนงานการศึกษา

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
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- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
- งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

1.6  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน
- บริหารงานท่ัวไป

1.7  แผนงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข

อ่ืน
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม

1.8  แผนงานสังคมสงเคราะห
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
- งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และคน

พิการ
และผูดอยโอกาส

- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี

คนชรา
และผูประสบปญหาความยากจน
1.9  แผนงานการเกษตร

- งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
2.กองคลัง
2.1 งานการเงิน
2.2 งานบัญชี
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

2.กองคลัง
2.1 งานการเงิน

- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจายเงิน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน

2.2  งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา
- งานพัฒนารายได

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน หมาย
เหตุ

- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
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- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได
2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ

3. กองชาง
3.1 งานสํารวจและออกแบบ
3.2  งานควบคุมอาคารและผังเมือง
3.3 งานประมาณราคาและควบคุมการกอสราง
3.4  งานประสานสาธารณูปโภค

3. กองชาง
3.1  งานกอสราง

- งานกอสรางและบูรณะถนน
- งานกอสรางสะพาน  เข่ือน แหลงน้ํา
- งานขอมูลกอสราง

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร
- งานออกแบบและบริการขอมูล
- งานวิศวกรรม

3.3  งานประสานสาธารณปูโภค
- งานกิจการประปา
- งานไฟฟาสาธารณะ
- งานระบายน้ํา

3.4  งานผังเมือง
- งานสํารวจและแผนท่ี
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง
จากขอ 8.1  โครงสราง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดวิเคราะหการกําหนด

ตําแหนง จากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงาน
ในแตละสวนราชการมีเทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด
ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจาย
งบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  มีโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน
ราชการ มีบุคลากรในแตละสวนราชการ และกําหนดพนักงานสวนตําบลเพ่ิม  จํานวน  2  อัตรา ประกอบดวย

1. สํานักงานปลัด
1.1 พนักงานสวนตําบล 8 อัตรา
1.2 พนักงานจางภารกิจ 3 อัตรา
1.3 พนักงานจางท่ัวไป 5 อัตรา

2. กองคลัง
1.1 พนักงานสวนตําบล 5 อัตรา
1.2 พนักงานจางภารกิจ 2 อัตรา
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3. กองชาง
1.1 พนักงานสวนตําบล 2 อัตรา
1.2 พนักงานจางภารกิจ 4 อัตรา
1.3 พนักงานจางท่ัวไป 1 อัตรา

การกําหนดสายงานในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตรากําลัง ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  องคการบริหารสวนตําบลหลุบ
เลา มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล (บริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน 1 คน เปนผูดูแลบังคับบัญชา มีรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (บริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) จํานวน 1 คน และมีหัวหนา สวนราชการ
(ผูอํานวยการกอง / อํานวยการ ระดับตน ) 3 สวนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาในแตละสวน
ราชการ ซึ่งแตละสวนราชการมีสายงาน ในแตละสวนราชการ  จํานวนคน  ท่ีประกอบไปดวย พนักงานสวนตําบล
และพนักงาน เพ่ือนําเอาจํานวนคนมาเปรียบเทียบสัด สวนการคิดปริมาณงานในแตละสายงาน ใชวิธีคิดจากขอ
3.1.3 เพ่ือไดคาปริมาณงานในภาพรวม และเม่ือนําปริมาณของแตละสายงานในภาพรวมท่ีไดมาเปรียบเทียบการ
กําหนดจํานวนอัตราคนในแตละสายงาน ดังตาราง
 กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวาง ป พ.ศ. 2561 – 2563  ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดังนี้

สวนราชการ งาน
จํานวนพนักงาน(อัตราท่ีมี)

พนักงาน พ.
ภารกิจ พ.ท่ัวไป

สํานักงานปลัด

บริหารงานท่ัวไป 4 2 3
งานกฎหมายและคดี - - -
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 1 - -
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - -
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย - - 2
งานการเจาหนาท่ี 1 - -
งานบริหารการศึกษา 1 -
งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และงานกีฬาและนันทนาการ

- - -

งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข - - -
งานบริการสาธารณสุข - - -
งานอนามัยและสิ่งแวดลอม - - -

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี 3 1 -
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 1 - -
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 1 1 -

กองชาง
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1 - 1
งานกอสรางออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 3 -
งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง - 1 -
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ตามขอ  8.1  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดวิเคราะหกําหนดตําแหนงของภารกิจท่ี
จะตองดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และสามารถนําผลการวิเคราะหตําแหนง  กรอกขอมูลในกรอบอัตรากําลัง  3  ป
ได ดังนี้

ท่ี สวนราชการ

กรอบ กรอบอัตราตําแหนงที่ อัตรากําลังคน
หมายเหตุอัตรา คาดวาจะตองใชในชวง เพ่ิม/ลด

กําลัง ระยะเวลา 3 ปขางหนา
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563

1 นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง 1 1 1 1 - - -
2 นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน 1 1 1 1 - - -

สํานักงานปลัด อบต. (01)
3 นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน 1 1 1 1 - - -
4 นักทัพยากรบุคคล (ปก.) 1 1 1 1 - - -
5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน(ชก.) 1 1 1 1 - - -
6 นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 1 1 1 1 - - -
7 นักวิชาการศึกษา (ชก.) 1 1 1 1 - - -
8 นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 กําหนดเพิ่ม
9 เจาพนักงานธุรการ (ปง.) 1 1 1 1 - - -

10 เจาพนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปง.) 1 1 1 1 - - -
พนักงานจาง

11 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -
12 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -
13 พนักงานขับรถยนต (มีทักษะ) 1 1 1 1 - - -
14 พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -
15 พนักงานขับรถยนต  (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -
16 พนักงานดับเพลงิ (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -
17 คนสวน (ทั่วไป) - - 1 1 - +1 - กําหนดเพ่ิม

18 คนงานทั่วไป (ทั่วไป) 1 1 2 2 - +1 - กําหนดเพ่ิม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
19 ครู (คศ.1) 5 5 5 5 - - - อุดหนุน
20 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - - อุดหนุน
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8.2 การวิเคราะห  การกําหนดตําแหนง (ตอ)

ท่ี สวนราชการ

กรอบ กรอบอัตราตําแหนงที่ อัตรากําลังคน
หมายเหตุอัตรา คาดวาจะตองใชในชวง เพ่ิม/ลด

กําลัง ระยะเวลา 3 ปขางหนา
เดิม 2561 2562 2563 2561 2562 2563

กองคลัง (04)
21. นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน 1 1 1 1 - - -
22 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 1 1 1 1 - - -
23 เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.) 1 1 1 1 - - -
24 เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) - 1 1 1 - - - วางเดิม
25 เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) - 1 1 1 - - - วางเดิม

พนักงานจาง
26 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -
27 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -

กองชาง (05)
28 นักบริหารงานชาง ระดับตน 1 1 1 1 - - -
29 นายชางโยธา (ชง.) 1 1 1 1 - - -

พนักงานจาง
30 ผูชวยชางสํารวจ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -
31 ผูชวยชางไฟฟา (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -
32 ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -
33 ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -
34 คนงานทั่วไป (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -

รวม 34 37 39 39 +2 - -
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9.  ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน

ระดับ จํานวน
ตําแหนง ทั้งหมด

จํานวน (คน) เงินเดือน 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1 ปลัด อบต.(นักบริหารงานทองถิ่น) กลาง 1 1 573,240 1 1 1 - - - 15,840 16,320 16,560 589,080 605,400 621,960 33,770
2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถ่ิน) ตน 1 1 378,360 1 1 1 - - - 12,960 13,320 13,440 391,320 404,640 418,080 28,030

สํานักปลัด (01)
3 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) ตน 1 1 335,880 1 1 1 - - - 11,760 11,880 12,240 347,640 359,520 371,760 24,490
4 นักทรัพยากรบคุคล ปก. 1 1 199,200 1 1 1 - - - 8,280 7,080 7,680 207,480 214,560 222,240 16,600
5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 1 1 293,880 1 1 1 - - - 11,760 11,880 12,240 305,640 317,520 329,760 24,490
6 นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 282,600 1 1 1  -  -  - 11,280 11,760 11,880 293,880 305,640 317,520 23,550
7 นักวิชาการศึกษา ชก. 1 1 282,600 1 1 1 - - - 11,280 11,760 11,880 293,880 305,640 317,520 23,550
8 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 - - 1 1 1 +1 - - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 วางเดิม
9 เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 - 207,720 1 1 1 -  - - 9,720 9,720 9,720 217,440 227,160 236,880
10 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 1 1 240,480 1 1 1 -  - - 297,900 9,720 9,720 538,380 548,100 557,820

พนักงานจาง (ภารกิจ)
11 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 141,600 1 1 1 - - - 5,760 6,000 6,240 147,360 153,360 159,600 11,800
12 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 135,960 1 1 1 - - - 5,520 5,760 6,000 141,480 147,240 153,240 11,330
13 พนักงานขับรถยนต - 1 1 112,800 1 1 1 - - - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080 9,400

พนักงานจาง (ทั่วไป)
14 พนักงานขับรถบรรทกุนํ้า - 1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 วางเดิม
15 พนักงานขับรถยนต - 1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 วางเดิม
16 พนักงานดับเพลิง - 1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 วางเดิม
17 ยาม - 1 1 108,000 1 -1 - - - - - - - 108,000 - - ยุบเลิก
18 คนงานทัว่ไป - 1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 9,000
19 คนงานทัว่ไป - 1 - 108,000 - +1 1 - - - - - - - 108,000 108,000 กําหนดเพ่ิม
20 คนสวน - 1 - 108,000 - +1 1 - - - - - - - 108,000 108,000 กําหนดเพ่ิม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
21 ครู ค.ศ.1 5 5 - 5 5 5 - - - - - - - - - อุดหนุน

พนักงานจาง
22 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 2 2 - 2 2 2 - - - - - - - - - อุดหนุน

กองคลัง (04) (ตอ)
23 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 1 1 384,720 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 398,160 411,480 424,560 28,560
24 นักวิชาการเงินและบญัชี ชก. 1 1 276,960 1 1 1 - - - 11,160 11,520 12,000 288,120 299,640 311,640 23,080
25 เจาพนักงานการเงินและบญัชี ปง. 1 1 165,120 1 1 1 -  - - 6,600 6,480 7,080 171,720 178,200 185,280 13,760
26 เจาพนักงานพัสดุ ปง. 1 1 143,520 1 1 1 -  - - 9,720 9,720 9,720 153,240 162,960 172,680 -
27 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. 1 1 297,900 1 1 1 -  - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

พนักงานจาง (ภารกิจ)
28 ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัชี - 1 1 122,040 1 1 1 - - - 4,920 5,160 5,400 126,960 132,120 137,520 10,170
29 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 154,560 1 1 1 -  - 6,240 6,480 6,720 160,800 167,280 174,000 12,880

กองชาง (05)
30 ผูอํานวยการกองชาง ตน 1 1 378,360 1 1 1 - - - 12,960 13,320 13,440 391,320 404,640 418,080 28,030
31 นายชางโยธา ปง./ชง. 1 1 297,900 1 1 1 -  - - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

พนักงานจาง (ภารกิจ)
32 ผูชวยนายชางไฟฟา - 1 1 140,280 1 1 1 - - - 5,640 5,880 6,120 145,920 151,800 157,920 11,690
33 ผูชวยนายชางสํารวจ - 1 1 145,800 1 1 1 - - - 5,880 6,120 6,360 151,680 157,800 164,160 12,150
34 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 1 1 138,600 1 1 1 - - - 5,640 5,880 6,120 144,240 150,120 156,240 11,550
35 ผูชวยนายชางโยธา - 1 - 138,000 1 1 1 - - - - 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 วางเดิม

พนักงานจาง (ทั่วไป)
36 คนงานทัว่ไป 1 1 108,000 1 1 1 - - - - - - 108,000 108,000 108,000 9,000

รวม  - 41 36 6,832,080 39 38 40 +2 0 0 863580 240840 245760 7479660 7 828500 807 4260
รวมทั้งสิ้น  - 41 36 6832080 39 38 40 +2 0 0 863580 240840 245760 7479660 7 828500 807 4260

1 ,495,932 1,565,7 00 1,614,852

8,975,592 9,394,200 9,689,112

24.08 24.00 23.58

เปนเงิน = บาท
เปนเงิน = บาท
เปนเงิน = บาท

หมายเหตุลําดับ ช่ือสายงาน

อัตรากําลังคน
จะตองใชในชวง

ระยะเวลา 3 ปขางหนา
เพ่ิม / ลด ภาระคาใชจายที่เพ่ิมข้ึน คาใชจายรวม

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จํานวนที่มีอยูปจจุบัน

   3. งบประมาณรายจายประจําป 2563

37,275,000.00
39,138,750.00
41,095,687.50

ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 20%
รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น
คิดรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป

หมายเหตุ : เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2560 = 35,500,000 บาท
   1. งบประมาณรายจายประจําป 2561
   2. งบประมาณรายจายประจําป 2562
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10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ปงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุง ครั้งท่ี 1
(ตามระบบจําแนกตําแหนง  ในระบบแทง)

กรอบโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) (1)

สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานกัปลดั

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)(1)

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)(1)

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1)

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

- งานกอสราง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) (1)

-งานบริหารงานทั่วไป
-งานนโยบายและแผน
-งานกฎหมายและคดี
-งานรักษาความสงบภายใน
-งานการศึกษา
-งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-งานสาธารณสุข
-งานสังคมสงเคราะห
-งานการเกษตร
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ระดับ
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป

ลูกจางประจํา
พนักงานจาง

รวม
ภารกิจ ท่ัวไปตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส

จํานวน 1 - - 6 3 - - - - - - 5 4 19

หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1)

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน แผนงานสาธารณสุข งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน

-นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.)(1)
-เจาพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)( 1)(วาง)
-เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปง./ชง.(1)(กําหนดเพ่ิม)
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ)(2)
-พนักงานขับรถยนต(ภารกิจ)(1)
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา(ท่ัวไป)( (1)
-คนงานท่ัวไป(1)
-ยาม(ท่ัวไป)(ยุบ)
- คนสวน (กําหนดเพ่ิม)

-นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน (ปก./ชก.) (1)

- นักวิชาการสาธารณสุข
(ปก./ชก.)(กําหนดเพ่ิม)
- พนักงานขับรถยนต(ท่ัวไป)(1)
- คนงานท่ัวไป (กําหนดเพ่ิม)

-นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก)(1)

งานบริหารการศึกษา/งาน
สงเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

- นักวิชาการศึกษา
(ปก./ชก.)(1)
- ครู (คศ.1) (5)
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
(ภารกิจ)(2)
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ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1)

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

-เจาพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.) (วาง)
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1)

-เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (1)
-ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี(1)

-นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก.)(1) -เจาพนักงานจัดเก็บรายได(ปง.(1))

โครงสรางกองคลัง
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ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชางระดับตน) (1)

งานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค

 -นายชางโยธา(ปง./ชง.)(วาง)
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ)(1)

-ผูชวยนายชางโยธา(ภารกิจ)(1)
-ผูชวยนายสํารวจ(ภารกิจ)(1)

-ผูชวยนายชางไฟฟา(ภารกิจ)(1)
-คนงานท่ัวไป(1)

โครงสรางกองชาง
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ

คุณวุฒิ
การศึกษา เงินประจํา เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ประเภท ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ประเภท ระดับ ตําแหนง เงินคาตอบแทน
1. นางสาวณิชพลัฎฐ  อินทรสิทธ์ิ ปริญญาโท (รป.ม.) 56-3-00-1101-001 นักบริหารงานทองถิ่น บริหาร กลาง 56-3-00-1101-001 นักบริหารงานทองถิ่น บริหารทองถิ่น กลาง 36,450 7,000 7,000

(ปลัด อบต.) (ปลัด อบต.)
2. นางตองใจ  ลาวัลย ปริญญาโท (ร.ม.) 56-3-00-1101-002 นักบริหารงานทองถิ่น บริหาร ตน 56-3-00-1101-002 นักบริหารงานทองถิ่น บริหารทองถิ่น ตน 30,790 3,500

(รองปลัด อบต.) (รองปลัด อบต.)

3. นางสาวธันยภัคนันท  สายสุรีย ปริญญาโท (ร.ม.) 56-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป บริหาร ตน 56-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการทองถ่ิน ตน 27,480 3,500
(หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.) (หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.)

4. นางสาวมณีรัตน  ผลรักษา ปริญญาตรี (บธ.บ.) 56-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก. 56-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก. 18,200

5. นางสาววิมล  คําศรีพล ปริญญาโท (ร.ม.) 56-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ชก. 56-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ชก. 26,980

6. นางสาวธัญเทพ  ทองสงโสม ปริญญาตรี (วท.บ.) 56-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชก. 56-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชก. 25,970

7. นางสาวธีรกานต  ดากาวงค ปริญญาโท (ศษ.ม.) 56-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ชก. 56-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ชก. 26,460

8. กําหนดเพิ่ม - 56-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปก./ชก. 56-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปก./ชก. วาง (รับโอน)

9. นางสาวกัลญา  มณีบู ปริญญาตรี (บธ.บ.) 56-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชง. 56-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชง. 17,310

10. นายณะลาฤทธ์ิ  แสงสิทธ์ิ ปวส. 56-3-01-4805-001 เจ าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปง. 56-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปง. 20,040

11. นางลําใย  ยมสีดํา ปริญญาโท (ศษ.ม.) 47-2-0143 ครู - คศ.2 47-2-0143 ครู - คศ.2 23,940

12. นางรําเพยพรรณ  พันพู ปริญญาตรี (ค.บ.) 47-2-0144 ครู - คศ.1 47-2-0144 ครู - คศ.1 24,290

13. นางบัวพัน  สุขเสน ปริญญาตรี (ค.บ.) 47-2-0463 ครู - คศ.1 47-2-0463 ครู - คศ.1 22,450

14. นางมลิวัลย  วงคสีดา ปริญญาตรี (ค.บ.) 47-2-0652 ครู - คศ.1 47-2-0652 ครู - คศ.1 19,920

15. นางวิญาดา  อินลี ปริญญาตรี (ค.บ.) 47-2-0653 ครู - คศ.1 47-2-0653 ครู - คศ.1 20,740

สํานักปลัด

สํานักปลัด อบต.หลุบเลา

ที่ ช่ือ - สกุล
กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน

หมายเหตุ
เงินเดือน



แผนอัตรากําลัง  3 ป  2561 - 2563 อบต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

คุณวุฒิ
การศึกษา เงินประจํา เงินเพ่ิมอ่ืนๆ/

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ประเภท ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ประเภท ระดับ ตําแหนง เง ิน ค าตอบแทน

16. นายญาณพจน  วรรณศิลป ปวส. - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - 12,650 635

17. นางสาววันเพ็ญ  อัครพิน ปวส.คอมพิวเตอร - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - 12,260 1,025

18. นายกฤษฎา  จันทไทย ปริญญาตรี - พนักงานขับรถยนต - - - พนักงานขับรถยนต - - 10,180 2,000

19. นางวลัยลักษณ  เพียรภายลุน ปริญญาตรี (ค.บ.) - ผูดูแลเด็ก - - - ผูดูแลเด็ก - - 13,410

20. นางสาวชวนชิด  ไชยรบ ปริญญาตรี (ศศ.บ.) - ผูดูแลเด็ก - - - ผูดูแลเด็ก - - 9,400 2,000

21. นายวศิลป  เกลี้ยงกลิ่น ปวช.ชางยนต - พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า - - - พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า - - 9,000 1,000

22. นายภานุวัฒน  ผายทอง ปวส.คอมพิวเตอร - พนักงานขับรถยนต - - - พนักงานขับรถยนต - - 9,000 1,000

23. นายศรชัย  ปลี ป.ตรี - พนักงานดับเพลิง - - - พนักงานดับเพลิง - - 9,000 1,000

24. นางสาวหทัยกาญจน  เถาวัลราช ปริญญาตรี (บช.บ.) - คนงานทั่วไป - - - คนงานทั่วไป - - 9,000 1,000

25. นางสาวสุภาภรณ  ผาบแกว ปริญญาตรี - คนงานทั่วไป - - - คนงานทั่วไป - -

26 นายสุดสาคร  ผิวหอม ม.6 - คนสวน - - - คนสวน - -

27. นางนวลละมัย  แสงผา ปริญญาตรี (บธ.บ.) 56-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง บริหาร ตน 56-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง อํานวยการทองถ่ิน ตน 31,340 3,500
(ผูอํานวยการกองคลัง) (ผูอํานวยการกองคลัง)

28. นางสาวณัฎฐวรันธร  คําศรีพล ปริญญาโท (บช.บ.) 56-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปก. 56-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปก. 25,470

29. นางสาวพิมพปวีณ  คําศรีพล ปริญญาตรี (บธ.บ.) 56-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ชง. 56-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ชง. 15,140

30. นายลักษสิทธ์ิ  แสงนนท ปวส.(บัญชี) 56-3-04-4201-001 เจาพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปง. 56-3-04-4201-001 เจาพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปง. 11,960 1,325

31 - - 56-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ปง/ชง. 56-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั่วไป ปง/ชง. วาง(ใชบัญชีกสถ.)

พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานจางทั่วไป

กองคลัง

ที่ ช่ือ - สกุล
กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน

หมายเหตุ
เงินเดือน


