
  

  
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 
 
 

 
 
 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 
 
 
 
 
 
 



  

 

สารบัญ 
 

เรื่อง               หน้า 
 
1. หลักการและเหตุผล          1 
2 วัตถุประสงค์          2 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี     4 
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  8

 5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     21
 6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง        25 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล      26
 8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ       27
 9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน    38
 10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี    49
 11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ   56 

12.แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     60         
13 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   61   
 
 
 
 

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



  

 
แผนอัตราก าลัง 3 ป ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2563 
****************** 

 
 
 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)     เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่  2)                 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 5 กันยายน 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                   
(ก.จังหวัด)พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใดให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงานตลอดจนกระทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., 
เทศบาล, อบต., และเมืองพัทยา) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต., และเมืองพัทยา) 
จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) ก าหนด         
  1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่ งและการใช้ต าแหน่ งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอ                   
ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.และเมืองพัทยา) แต่งตั้งคณะกรรมการแผนอัตราก าลัง   
เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.และเมืองพัทยา) 
วิเคราะห์อัตราก าลังคนวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงือนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ, เทศบาล,อบต.และ
เมืองพัทยา) จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขึ้น)  
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1.  หลักการและเหตุผล 

2.  วัตถุประสงค ์



  

   
  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  และเมืองพัทยา)มีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การ
จัดอัตราก าลัง โครงสร่างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ., เทศบาล,อบต.และเมืองพัทยา) ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย   สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง เพ่ือให้บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.และเมืองพัทยา) เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    ๒.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.8 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.9 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลั งการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย   
    ๒.10 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ      มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน               
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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๒.11 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้ จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.12  เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบอัตราก าลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) องค์การ
บริหารส่วนต าบลเต่างอยมีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง  ให้สอดคล้องกับ
มาตรการจ ากัดก าลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่ 



  

 2.13 เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการก าหนด
ต าแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ 

 2.14 เป็นการจัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานว่าต าแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง การตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย 

 2.15 เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมี
ปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพ่ือให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 

 2.16 เพ่ือสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนด
ต าแหน่งโดยพิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
                 - ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
                - ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
                 - มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นต าแหน่งที่
ก าหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 

       - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกต าแหน่ง 
2.17 เพ่ือเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าพนักงาน เป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กับการวางแผน

อัตราก าลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าพนักงานจะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง โดย
ต้อง 
                 - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุง
อะไร 
                 - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจ าและงานบริการ 
                 - ต้องมบีุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี 

2.18  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

 2.19  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  2.20 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร(ก.อบต.จังหวัด)สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
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2.21 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
  2.22 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.23  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 



  

 
 
 
  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล      
เต่างอย   ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าอย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิ จ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สมารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดสกลนคร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆโดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้องมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน

3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 



  

มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่อยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ป ระกอบการ
พิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พ่ึงประสงค์ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้องมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี้  
       3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป้นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
       3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
       3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจาดเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้ าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลัง ไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right 



  

jobs ) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนด
กรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบาง
ลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์สายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่ง
ในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลที่เพียงพอที่จะก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย 
โดยสรุปอาจกล่ าวได้ว่ า  กรอบแนวคิดการวิ เคราะห์ อัตราก าลั ง (Effective Man Power Planning 
Framework ) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้องมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง(Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)อัน
จะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลัง มีดังนี้ 

1. ทบทวนกระบวนการท างานและข้ันตอนการท างาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
2. ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต โดยพจิารณาภาระงานที่ต้องท า

เพ่ิมหรือไม่จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี เช่น จ านวนบุคลากร

ปัจจุบัน งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรร 
4. น างบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน

บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
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5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio 

analysis) ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์ 
6. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณท่ี

ได้รับการจัดสรร 
7. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
8. ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
9. ด าเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจาก

หน่วยงานที่มีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตราก าลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน 
ก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบควร
เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียนที่ดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
1. เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก

ในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

  2. เป็นงานที่เก่ียวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น  งานดับเพลิง 
       2.1 เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก 
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา  เป็นต้น 
       2.2 เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเองอาจไม่ได้
รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการ
จากประชาชน 
  3. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสกลนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  
  4. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 
  5.ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
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6. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้ างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
   

 

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 



  

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ตั้งอยู่ที่  399  หมู่ 6  ต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย 

จังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเต่างอย    อยู่ห่างจากอ าเภอประมาณ  1   กิโลเมตร                 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

- ทิศเหนือติดกับต าบลบึงทวาย  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 
- ทิศตะวันตกติดกับต าบลนาตาล  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 
- ทิศใตต้ิดกับ ต าบลจันทร์เพ็ญ    อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 
- ทิศตะวันออกติดกับต าบลตองโขบ  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

 
เนื้อที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย   มีพ้ืนที่ประมาณ   64  ตารางกิโลเมตร  มีจ านวน

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เต็มพ้ืนที่ 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

ข้อมูลประชากรต าบลเต่างอย  ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 บ้านเต่างอย 341 323 665 239 
2 บ้านเต่างอยเหนือ 256 244 500 176 
3 บ้านโคกงอย 423 434 857 273 
4 บ้านนางอย 622 635 1,257 450 
5 บ้านโพนปลาโหล 431 410 841 343 
6 บ้านน้ าพุงสามัคคี 498 481 979 486 
7 บ้านเต่างอยใต้ 385 385 770 259 

(77) ทะเบียนกลาง 5 7 12 1 
รวม 2,961 2,919 5,880  

 ข้อมูล  เดือนเมษายน  2562   :    (ส านักทะเบียนราษฎร   อ าเภอเต่างอย  ) 
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2.ด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  เช่น  ท านา  ท าสวน  

ท าไร่และมีบางส่วนมีอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไป   
  

ตารางจ าแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  
หมู่ที่ หมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
1 บ้านเต่างอย 56,704 
2 บ้านเต่างอยเหนือ 46,110 
3 บ้านโคกงอย 56,791 
4 บ้านนางอย 52,200 
5 บ้านโพนปลาโหล 59,579 
6 บ้านน้ าพุงสามัคคี 51,051 
7 บ้านเต่างอยใต้ 55,736 



  

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในเขตต าบลเต่างอย 53,996 
ข้อมูล  เดือนกันยายน  2562  ตามแบบสรุป จปฐ.   

 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
-  ปั้มน้ ามัน     4   แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานหลวง)  1 แห่ง 
-  โรงสีข้าว      12 แห่ง 
-  ร้านสะดวกซ้ือบริการตลอด 24 ชม.   2 แห่ง 
-  ร้านค้า(ขายปลีก)    43 แห่ง 
-  ธนาคาร     1  แห่ง 
-  โรงแรม/รีสอร์ท    2 แห่ง 
-  ร้านตัดผมชาย    5  แห่ง 
-  ร้านเสริมสวย    7 แห่ง 
-  ร้านคลึงเครื่องจักรกล   2  แห่ง 
-  ตลาดนัด     1 แห่ง 
-  ตลาดสด     1 แห่ง 
-  อู่ซ่อมรถยนต์    4 แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์   4 แห่ง 
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3.ด้านสังคม 

การศึกษา 
       -  โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย มี  2 แห่ง คือ โรงเรียน
อนุบาลเต่างอย และโรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล 
       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารสวนต าบลเต่างอย มี 3 ศูนย์ ประกอบไปด้วย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอยใต้, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย  และศูนย์อบรมก่อนระดับประถมศึกษาวัดป่า
วิริยะพล  

สถาบันและองค์การทางศาสนา 
  มีวัดในพื้นที่ จ านวน  7  แห่ง  และส านักสงฆ์  จ านวน  6  แห่ง 
 

สาธารณสุข  
  -  โรงพยาบาลประจ าอ าเภอเต่างอย  1   แห่ง 
  -  สาธารณสุขอ าเภอเต่างอย     1 แห่ง 



  

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   1 แห่ง 
-  สาธารณสุขมูลฐาน                  7 แห่ง 
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    1 แห่ง   
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ   100 % 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        -  ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  เป็นหมู่บ้าน อพป.  ยกเว้นบ้านเต่างอยใต้ 
        -  ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  อยู่ในเขตการดูแลของสถานีต ารวจภูธร
เต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่

การท าการเกษตรและการเพาะปลูก มีเพียง หมู่ที่  4,5   มีพ้ืนที่ติดภูเขา   มีการจัดการในด้านชลประทาน    
มีอ่างเก็บน้ าในเขตต าบล  2  แห่ง  คือ  อ่างเก็บน้ าห้วยค้อ  อ่างเก็บน้ าเครือเขาปอก  และมีล าน้ าพุงไหลผ่าน  
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วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)   

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คือ  “ชุมชนน่าอยู่  คนมีความรู้     ควบคู่                                                                                                                                                                                                                                                        
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีมีโครงสร้างพื้นฐาน  ประสานงานชุมชน  พัฒนาคนเกษตรกรรม” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพ 
ชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.3 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ชุมชน  



  

1.4 เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ฐานเศรษฐกิจ 

ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และ

ครอบคลุม 
พ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

1.6 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคสว่น  

พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารต าบลแบบบูรณาการ  
2.พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 

2.1  จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟ้า 
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
2.3  ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
2.4  ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
2.6  ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.7  พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน

อ่ืน 
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ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 
เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

เต่างอย  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการ ศักยภาพและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 
 1.1  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 1.2  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
 1.3  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง
เครือข่าย 
 1.4  การพัฒนา จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 



  

แนวทางการพัฒนา 
 2.1  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 

2.3  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 3.2  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
 3.3  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
4.2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 

5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.2 การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
5.3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
5.4 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
5.5 ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       1.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทั่วไป 
แนวทางการพัฒนา 
  1.1. การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผล
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจการทะเบียน 
การปกครอง การประชาสัมพันธ์ 
  1.2. การบริหารงานทั่วไป การร้องทุกข์ ร้องเรียน การประสานงาน กิจการสภา การเลือกตั้ง 
การจัดท าค าสั่งประกาศ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น การบูรณาการจัดท า
งบประมาณทุกระดับ 
       2. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความสงบ 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 การพัฒนาการรักษาความสงบภายใน การวางแผนป้องกันภัย การประชาสัมพันธ์ป้องกัน
ภัย พัฒนาระบบข้อมูลการป้องกันและเตือนภัย ส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร 



  

  2.2.การพัฒนางานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภัย การด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันอัคคีภัย ศูนย์วิทยุสื่อสาร 
     3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

3.1. การพัฒนางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา การวางแผนสถิติ การเงินและบัญชี 

3.2.การพัฒนางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานโรงเรียน งานนิเทศ กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสขุ 
แนวทางการพัฒนา 

4.1.  การรักษาพยาบาล การเภสัชกรรม งานทันตสาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม บริการ
ส่งเสริมอนามัยสถาน    พักฟ้ืน การชันสูตรและรังสีวิทยา การป้องกันและบ าบัดยาเสพติด การป้องกันและ
บ าบัดโรคเอดส์ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้อยู่ในมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
      5.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1.  การพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
การสวัสดิการสังคม ผู้ป่วยโรคเอดส์ การสวัสดิการสังคมผู้พิการ 
  5.2.  การพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย 

 

 
 
 

-14- 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านเคหะและชุมชน 

  แนวทางการพัฒนา 
  6.1.  การพัฒนางานไฟฟ้า ถนน การวิศวกรรม การสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟ้า
สาธารณะ งานสวนสาธารณะ การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ 
 
     7.  ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  7.1.  การพัฒนางานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน การจัดประชุมสัมมนา 
กิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน กิจกรรมที่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  7.2.  การพัฒนางานบริหารทั่วไป การจัดตั้งประชาคมส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 
สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่นและการส่งเสริมอาชีพ 
 
      8. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 

8.1.การพัฒนางานกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนด้านกีฬาและ
นันทนาการ 



  

8.2.การพัฒนางานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมศาสนา ฌาปนสถาน อนุรักษ์
โบราณสถาน  

โบราณวัตถุและงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลูกฝังจิตส านึก ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลูกจิตส านึก
ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลูกจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
  8.3.การพัฒนางานวิชาการ การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ให้บริการท่องเที่ยว งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
    9.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
  แนวทางการพัฒนา 
  9.1.  การพัฒนางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานส ารวจออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง 
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานศูนย์เครื่องจักรกล งานควบคุมอาคาร ผังเมือง งานควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง
และเครื่องจักรกล 
  9.2.  การพัฒนางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น การ
สาธารณูปโภค การพัฒนาการบริการโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก พัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทางน้ า   

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 
  10.1.  การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการ
ให้บริการด้านวิชาการเกษตร งานสวัสดิการการเกษตร งานส่งเสริมความรู้การเกษตรส่งเสริมพืชผักสวนครัว
และผลไม้ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน
วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน การลดการใช้สารเคมี เพื่อการเกษตร สนับสนุนบทบาทชุมชนในการ
บริหารจัดการน้ า 
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10.2. การพัฒนางานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ ป่าไม้ชุมชน ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพ่ือ
การเกษตร ชลประทานขนาดเล็ก ชลประทานขนาดกลาง ชลประทานขนาดใหญ่ โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวพระราชด าริ โครงการปลูกและฟ้ืนฟูป่าตามแนวพระราชด าริ 
        11.  ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์ 
  แนวทางการพัฒนา 
  11.1.  การพัฒนางานกิจการประปา งานจ าหน่ายและบริการ งานมาตรวัดน้ า งานธุรการ 
งานการเงินและบัญชี 
       12.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  12.1.  การพัฒนางานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลระบบการรักษาความสะอาด ระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พัฒนางานบ าบัดน้ าเสียระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย ระบบการรักษาความ
สะอาดคูคลองระบายน้ า 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

 1.  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 -  การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วยเรื้อรัง 
 -  ด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  เพื่อรณรงค์ให้มีการลด  ละ  เลิก ยาเสพติด 



  

 -  รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม การสร้างวินัย  และจิตสาธารณะของคน
ในชุมชน 
 -   สนับสนุนส่งเสริมการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา  และการแข่งขันกีฬา 
 -   ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้น าเข้าถึงและมีส่วนร่วม    
              ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต าบล 

-  ส่งเสริมและจัดท าแผนแม่บทชุมชน แผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาต าบลสามปีและแผนปฏิบัติ  
   ราชการ  การรวมกลุ่มทางสังคม  องค์กรชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่าย  
   พัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน 
-  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การช่วยเหลือประสบภัย
และการรักษาความปลอดภัยในชุมชน  สนับสนุน อปพร. ศูนย์กู้ชีพ  กู้ภัย  หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย 
-  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกรด าเนินการด้านสวัสดิการของชุมชน 
2.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 -   ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
 -  ก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร 
 -  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน 
 -  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
 -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
 -  ปรับปรุง ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
 -  ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ไฟฟ้าส่องสว่างตามรายทาง 

-  ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทุกประเภทภายในต าบล 
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 3.  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -  สนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในทุกระดับ 
 -  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย  และจัดสถานที่การศึกษาให้เหมาะสม 
 -  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
 -  สนับสนุนการจัดอบรมค่ายพุทธบุตร 
 -  ส่งเสริมสนับสนุน ขนบธรรมเนียมประเพณีพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาศาสนา   
             ส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่นและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  การส่งเสริมและบ ารุงรักษาบูรณศาสนสถาน 
 -  จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมทุกโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4.  ด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
 -  การก่อสร้างฝายน้ าล้น 
 -  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 -  ขุดลอกหนอง  ล าห้วย  คลอง บึง  ที่สาธารณะ 
 -  ก่อสร้างที่กักเก็บน้ า  ปรับปรุงฝายกักเก็บน้ าขนาดเล็กให้สามารถเก็บกักน้ าได้อย่างทั่วถึง 
 -  ขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 -  ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 

-  ขุดบ่อน้ าตื้นเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 



  

 5.  ด้านเศรษฐกิจ 
 -  การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ 
 -  การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน 
 -  การสนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่ราษฎร 

-  การส่งเสริมการเลี้ยงปลาและสัตว์ทุกประเภท 
 -  การสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 -  การสนับสนุนการจัดอบรมผู้ประกอบการสินค้าชุมชน กลุ่มอาชีพ 
 -  จัดหาช่องทางการตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตและปรับปรุงตลาดให้ถูกสุขลักษณะ 
 -  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและวิสาหกิจชุมชน 
 -  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม
กับภาวะและบริบทของท้องถิ่น 

6.  ด้านการสาธารณสุข 
 -  การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 -  การประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคระบาดและโรคอ่ืน ๆ  
 -  การส่งเสริม  สนับสนุน  กจิการสาธารณสุข  สถานีอนามัย  อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน 
 -  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย 
 -  การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข   มีรถรับส่งผู้ป่วยอย่างพอเพียง 
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 7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  การปลูกป่าชุมชนในที่สาธารณะ 
 -  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งท าการบ าบัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อ
การด ารงชีพของประชาชน  โดยมีการวางระบบก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสียในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
 -  การปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน 
 8.  ด้านการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาด้านความรู้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต. พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
 -  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล และ  
              พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้น าชุมชนและองค์กรชุมชนต่าง ๆ  
 -  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ประชาชน 
 -  การบริหารอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน 
 -  การปรับปรุงอาคารส านักงานและการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารส านักงาน อบต. 

-  การให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกประเภท 
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ผลการวิเคราะห์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
โดยใช้เทคนิค   SWOT  analysis 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  ( Stregth :  S ) 
1.  มีผู้บริหาร,ผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถและมีความสามัคคี เสียสละต่อส่วนรวม 
2.  มีสถานศึกษาที่ทั่วถึงเปิดท าการสอนระดับประถมศึกษา 2 แห่งและโรงเรียนมัธยม จ านวน 1 แห่ง 
3.  มีสถานีอนามัยและโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสาธารณสุข 
4.  มีการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีที่เข้มแข็ง คือ 
 4.1 กลุ่มอาชีพถักไม้กวาด หมู่ที่ 1-7 
 4.2 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  หมู่ที่ 4 
 4.3 กลุ่มผลิตกระเช้าเถาวัลย์ หมู่ที่  2 
 4.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมูท่ี่ 4,5 
5.  อินเตอร์เน็ตประจ าต าบลเพื่อบริการประชาชนในการสืบค้นข้อมูล 
6.  มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบรูณ์ 
7.  มสีภาวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญประจ าปี (ประเพณีไหลเรือไฟ) 
8.  มทีรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งอนุรักษ์และท่องเที่ยว (ประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทย) 



  

9.  มสีมาชิก อปพร. จ านวน 65 คน และสมาชิกกู้ชีพกู้ภัย  จ านวน 20  คน  พร้อมปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
10. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการแบ่งงาน/ มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน และบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลเต่างอย 

จุดอ่อน  ( Weak : W ) 
 

1.  งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  มีรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
2.  เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาในหมู่บ้าน 
3.  กฎหมายระเบียบข้อบังคับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อย 
4.  มีพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบจ านวนมาก ไม่สามารถบริหาร พัฒนา ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
5.  ขาดแคลนน้ า/น้ าไม่มีคุณภาพ / น้ าเพื่ออุปโภค – บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
6.  เส้นทางการสัญจรไป-มา ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร 
7.  ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน /ที่สาธารณะ / ไฟฟ้าการเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
8.  ทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการศึกษาส าหรับเด็ก,นักเรียนมีไม่เพียงพอ 
9.  น้ าท่วมขังบริเวณชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 
10. เกิดปัญหาการว่างงานรายได้น้อย 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส  ( Opportunity : O)  
1.  การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น 
2.  มีกลุ่มอาชีพประจ าต าบลมีความเข้มแข็ง 
3.  มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.  มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
5.  มีแหล่งท่องเที่ยวตามประเพณีไทย ( ประเพณีไหลเรือไฟ ) และประเพณีอ่ืนๆ 
6.  มีแหล่งธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทย ) 

อุปสรรค ( Threat :  T ) 

1.  ปัญหาความยากจน ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่ า 
2.  ปัญหายาเสพติด  เยาวชนมั่วสุมอบายมุข 
3.  ขาดแคลนน้ า/น้ าไม่มีคุณภาพ /น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
4.  ประชาชนขาดความรู้ในการบริหารจัดการและการแปรรูปผลผลิต 
5   ตลาดกลางในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรยังไม่เพียงพอ 
6.  แหล่งจ้างงานยังอยู่ศูนย์กลางในตัวเมือง 
7.  ภาวะเศรษฐกิจที่ผันแปรมีผลกระทบต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
9.  ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน 
10. ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่เพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 



  

11. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยังมุ่งเน้นเฉพาะงบประมาณและประโยชน์ของส่วนราชการ 
     ของละหน่วยงานนั้นเป็นหลัก 
12.ปัญหาภัยธรรมชาติ (แห้งแล้ง)a 
13. ปัญหาการคมนาคมยังไม่สะดวกในการสัญจร 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย
เป็นรายด้านแยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

1.  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 -  ประชาชนในต าบลมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 -  ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 -  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 -  ประชาชนในต าบลมีสุขภาพที่ดี สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
 -  ประชาชนต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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2.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 -  มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภายในต าบล 
 -  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ 
 -  มีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
 -  มีการบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่สาธารณะภายในต าบล 
 -  มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3.  การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 -  มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
 -  ประชาชนยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  ประชาชนหันมาใช้เกษตรอินทรีย์และสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร 
 -  ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
4.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 -  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม 
 -  ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอ 
 -  ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 -  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับ อบต. 
 -  ประชาชนไม่มั่วสุมยาเสพติดรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 -  ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  ประชาชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 



  

 -  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. มีความรู้ด้านการเมืองการบริหารมากยิ่งขึ้น 
 -  พนักงาน  เจ้าพนักงาน  มีความรู้ในการพัฒนาองค์กรและสามารถท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 -  มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง อันมีอ านาจ

หน้าที่ที่ส าคัญอันบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามกฎหมายดังกล่าว อาจแบ่งเป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ในแต่ละด้าน ดังนั้น 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  คณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ได้ยึดถือพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่  ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน คณะกรรมการฯ ได้ใช้หลักวิเคราะห์องค์กร  วิเคราะห์
จุดแข็ง  ( Strengh )  จุดอ่อน  (Weakness)  โอกาส (Oppoortunity)  และภัยคุกคาม (Treat)  หรือ  
SWOT  อีกทั้งได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายรัฐบาลและนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยแบ่งภารกิจออกเป็นด้าน ๆ ดังต่อไปนี้ 
  5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 

(1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537แก้ไข
เพิ่มเติมถึง 
      (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
-  มาตรา  67  (1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
-  มาตรา  68  (1)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
                    (2)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
                    (3)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
-  มาตรา  16  (2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าลาการระบายน้ า 
                   (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
                   (5)  การสาธารณูปการ 
                   (26)  การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
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5.  ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 



  

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 

-  มาตรา  67 (3)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
                   (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
               (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
-  มาตรา  68 (4)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อน
ใจและ สวนสาธารณะ 

(2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้                      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
-  มาตรา  16 (6)  การส่งเสริม  การฝึกและการประกอบอาชีพ 

                  (9)  การจัดการศึกษา 
        (10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี           
                คนชรา  และผู้ดอ้ยโอกาส 
        (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่                     
                อาศัย 

                  (13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                  (14)  การส่งเสริมกีฬา 
                  (19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
                  (22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
          (28)  การควบคุมอาคาร 

 

                 5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
- มาตรา  67 (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- มาตรา  68 (10)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

         (13)  การผังเมือง 
 

(2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542     
- มาตรา  16 (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและที่จอดรถ 

   (17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ          
           บ้านเมือง 

                (20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
     (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
             (23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ 
            การอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ 
     (25)  การผังเมือง 
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(29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



  

(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย    การส่งเสริม  และ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
5.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   

- มาตรา  68 (5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
     (6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     (7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
     (9)  หาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

           (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
     (12) การท่องเที่ยว 

(2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542     
- มาตรา  16 (7)  การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน 

  (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   

- มาตรา  67 (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางระบายน้ า ทางเดิน และที่
สาธารณะ   รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542     
- มาตรา  16 (18)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

 (24)  การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน   
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจ                      

ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 
(1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   

- มาตรา  67 (5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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(2)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542     
  -  มาตรา  16 (11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
                             ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น       

  5.7 ดา้นการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายดังนี้ 

(1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   
- มาตรา  67 (9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร    

   งบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
- มาตรา 68 (8)  การคุ้มครอง ดูแล  และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ              

                  ของแผ่นดิน 
(2)   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542     
  -  มาตรา  16 (1)    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

(15)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ       
         ของประชาชน 

        (16)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
        (31)   กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   
                   ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
  ภารกิจทังหมดท้ัง 7  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดนี้ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  ทั้งนี้  ได้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยแล้ว 
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6.  ภารกิจหลักและภารกจิรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 



  

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยได้ก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่ไว้แล้วนั้น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเต่างอย  ยังได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
  6.1 ภารกิจหลัก 
มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรม 
มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
 6.2  ภารกิจรอง 

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 
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7.  สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตราก าลัง 



  

  องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ได้ก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5  ส่วน  ได้แก่   

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 
  
ทั้งนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวน  ทั้งสิ้น  22  อัตรา  ครู 3  อัตรา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  16 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 2  อัตรา  และมีอัตราว่างในปีงบประมาณ 2559  
จ านวน  1  อัตรา  รวมเป็น  44  แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย มีภารกิจและ
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วนราชการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง      
กองช่าง และจ านวนส่วนราชการเมื่อเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบล
ข้างเคียงที่มีงบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการก าหนดอัตราก าลัง และส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ไม่มีความเหมาะสมดังนี้  
   

ที ่ อปท. 
ก าหนด 

ส่วนราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2559 

พนักงานส่วนต าบล 
หมาย
เหตุ พนักงานส่วน

ต าบล(คน) 
พนักงานจ้าง 

(คน) 
รวม 

1 อบต.เต่างอย 5 24,100,000 25 18 43 รวม
อัตรา 
ว่าง  

5 อัตรา 

2 อบต.นาตาล 5 36,782,810 22 16  383--- 43 
3 อบต.จันทร์เพ็ญ 6 40,000,000 24 26 50 
4 อบต.บึงทวาย 6 31,000,000 24 16 40 

 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การก าหนดอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลเต่างอย ให้เหมาะสมจึงต้องมี
ความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และยุบเลิกบางต าแหน่งที่มี
ความซ้ าซ้อนให้เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง  และส่วนโยธาของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
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 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  ซึ่งมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การ

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 



  

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2558    ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่   30  ธันวาคม  2558  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 13/2558  เมื่อวันที่  24 ธันวาคม  2558  เห็นชอบบัญชีจัดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลสู่ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดับต าแหน่ง   จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้  
  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีหัวหน้าส่วนราชการต าแหน่ง ประเภท
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีภาระหน้าที่
เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดท าร่างข้อบังคับ การท าทะเบียนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหาร  การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

  ๒.  กองคลัง  ให้มีหัวหน้าส่วนราชการต าแหน่ง ประเภทผู้อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น                    
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การ
น าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกา งานเกี ่ยวกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทาง
การเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุม
การเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าปี  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ของอบต.งานเกี่ยวกับการพัสดุของอบต. 
และงานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  

๓. กองช่าง   ให้มีหัวหน้าส่วนราชการต าแหน่ง ประเภทผู้อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท า
ข้อมูลทางวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การ
ก่อสร้าง   งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม  เครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่   น้ ามันเชื้อเพลิง   และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 
  ๔.  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีหัวหน้าส่วนราชการต าแหน่ง ประเภท
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีภาระหน้าที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาท้องถิ่น  งานสังคมสงเคราะห์  งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม  ควบคุมช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้า
พนักงานเกี่ยวกับงานในส่วนการศึกษาและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
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 ๕.   ส่วนสวัสดิการสังคม   ให้มีหัวหน้าส่วนราชการต าแหน่ง ประเภทผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ระดับต้น  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับมีภาระหน้าที่
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานวนสาธารณะ การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

8.1  โครงสร้าง 



  

  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว   โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว 
และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็น
ภารกิจอยู่ในงาน  หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้
  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) 
หมาย
เหตุ 

ส านักปลัด  อบต. 
๑.  งานบริหารทั่วไป 
 -    งานสารบรรณ 
-     งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  
๒.  งานนโยบายและแผน 
 -    งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 -    งานวิชาการ 
 -    งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
 -    งานงบประมาณ 
-     งานข้อมูลและประชาสมัพันธ์ 
๓.  งานกฎหมายและคดี 
 -    งานกฎหมายและคด ี
 -    งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 -    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอทุธรณ ์
 -    งานระเบียบการคลัง 
 -    งานข้อบัญญัต ิ
๔.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -    งานอ านวยการ 
 -    งานป้องกัน 
 -    งานช่วยเหลือฟื้นฟ ู
 -    งานดับเพลิงและกู้ภัย  
  

ส านักปลัด  อบต. 
๑.  งานบริหารทั่วไป 
 -    งานสารบรรณ 
-     งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  
๒.  งานนโยบายและแผน 
 -    งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 -    งานวิชาการ 
 -    งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
 -    งานงบประมาณ 
-     งานข้อมูลและประชาสมัพันธ์ 
๓.  งานกฎหมายและคด ี
 -    งานกฎหมายและคด ี
 -    งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 -    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอทุธรณ ์
 -    งานระเบียบการคลัง 
 -    งานข้อบัญญัต ิ
๔.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -    งานอ านวยการ 
 -    งานป้องกัน 
 -    งานช่วยเหลือฟื้นฟ ู
 -    งานดับเพลิงและกู้ภัย  
 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) 
หมาย
เหตุ 

๕.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -    งานสุขาภิบาลทั่วไป 
 -    งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-    งานป้องกันยาเสพติด 
 -    งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสยี 
๖.  งานกิจการสภา 
 -    งานระเบยีบข้อบังคบัประชุม 
 -    งานการประชุมสภา 
 -    งานอ านวยการและประสานงาน 
๗.  งานส่งเสริมการเกษตร 
 -    งานส่งเสริมการเกษตร 

๕.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -    งานสุขาภิบาลทั่วไป 
 -    งานสาธารณสุขมูลฐาน 
-    งานป้องกันยาเสพติด 
 -    งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสยี 
๖.  งานกิจการสภา 
 -    งานระเบยีบข้อบังคบัประชุม 
 -    งานการประชุมสภา 
 -    งานอ านวยการและประสานงาน 
๗.  งานส่งเสริมการเกษตร 
 -    งานส่งเสริมการเกษตร 
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กองคลัง 
๑.  งานการเงิน 
 -    ด้านรับเงนิ เบิกจ่ายเงนิ เก็บรักษาเงิน 
 -    ด้านจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
๒.  งานบัญช ี
 -    ด้านการบัญช ี
 -    ด้านทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
 -    ด้านงบการเงินและงบทดลอง 
-    ด้านแสดงฐานะทางการเงนิ 
๓.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 -    ด้านภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 
 -    ด้านพฒันารายได ้
 -    ด้านควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 -    ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัด 
๔.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- ด้านทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
- ด้านพัสด ุ
-     ด้านทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 
-    งานออกแบบและบริการข้อมลู 
 
 
 
 
 

8. งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- งานส่งเสริมการท้องเที่ยว 
- งานประชาสัมพนัธ ์
9. งานการเจ้าหน้าที ่
-     งานบริหารงานบุคคล 

 
กองคลัง 
๑.  งานการเงิน 
 -    ด้านรับเงนิ เบิกจ่ายเงนิ เก็บรักษาเงิน 
 -    ด้านจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
๒.  งานบัญช ี
 -    ด้านการบัญช ี
 -    ด้านทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
 -    ด้านงบการเงินและงบทดลอง 
-    ด้านแสดงฐานะทางการเงนิ 
๓.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 -    ด้านภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 
 -    ด้านพฒันารายได ้
 -    ด้านควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 -    ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัด 
๔.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- ด้านทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
- ด้านพัสด ุ
-     ด้านทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 
-    งานออกแบบและบริการข้อมลู 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) 

หมาย
เหตุ 
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กองช่าง 
๑.งานก่อสร้าง 
 -   งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-   งานกอ่สร้างและบูรณะสะพานและ 
-    งานข้อมูลก่อสร้าง 
๒.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 -    งานประเมินราคา 
 -    งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 -    งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓ .งานสาธารณูปโภค 
 -   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-    งานระบายน้ า บ าบัดน้ าเสีย 
 -  งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. งานบริหารการศกึษา 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู ้
 -    งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -    งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน  
      ศูนย์เยาวชน อบต. 
 -    งานการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 -    งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -     งานแผนและงานวิชาการ 
 -     งานส่งเสริมและสนับสนุนศนูย์การเรียนชุมชน 
 -     งานส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
       และอนุบาล (งานการศึกษาปฐมวัย) 
 -    งานประสานและสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและ 
      ประเพณีท้องถิ่น 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมปิัญญาท้องถิ่น 
-    งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓. งานกิจการโรงเรียน 
 -    งานสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬาและนันทนาการ 
 -    งานการก าหนดแผนและจดัการแข่งขันกีฬา 
-    งานการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
    เด็กเยาวชน และประชาชน  

กองช่าง 
๑.งานก่อสร้าง 
 -   งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-   งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ 
-    งานข้อมูลก่อสร้าง 
๒.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 -    งานประเมินราคา 
 -    งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 -    งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓ . งานสาธารณูปโภค 
 -   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-    งานระบายน้ า บ าบัดน้ าเสีย 
 -  งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
4. งานผังเมือง 
-   งานส ารวจพ้ืนท่ี  
-   งานควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. งานบริหารการศกึษา 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู ้
 -    งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -    งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน  
      ศูนย์เยาวชน อบต. 
 -    งานการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 -    งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -     งานแผนและงานวิชาการ 
 -     งานส่งเสริมและสนับสนุนศนูย์การเรียนชุมชน 
 -     งานส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
       และอนุบาล (งานการศึกษาปฐมวัย) 
 -    งานประสานและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและ 
      ประเพณีท้องถิ่น 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน 
 -    งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมปิัญญาท้องถิ่น 
-    งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓. งานกิจการโรงเรียน 
 -    งานสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬาและนันทนาการ 
 -    งานการก าหนดแผนและจดัการแข่งขันกีฬา 
-    งานการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
    เด็กเยาวชน และประชาชน  

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) 

หมาย
เหตุ 
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 กองสวัสดิการสังคม 
๑. งานสังคมสงเคราะห ์
 -  งานส ารวจข้อมูลผูสู้งอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์
 -  งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ 
    ผู้ป่วยเอดส ์
 -  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง 
 -  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบตัิต่าง ๆ 
 -  งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ 
 -  งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับ 
    การด าเนินชีวิตในครอบครัว 
 -  งานส่งเสริมและสนับสนุนองคก์ารสังคมสงเคราะห ์
    ภาคเอกชน 
 -  งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ 
 -  งานส่งเสริมสวสัดภิาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบาง 
    ประเภท 
 -  งานให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู ้
    มาขอรับ 
๒. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
 -  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ 
    ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ 
 -  งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่ภึ่ง เรร่่อนจรจดั  
    ถูกทอดทิ้ง 
 -  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย 
    สมองและสตปิัญญา 
 -  งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่ียากจนทางด้าน 
    อุปกรณ์การเรยีน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน  
    ทุนการศึกษา ฯลฯ 
 -  งานส่งเสริมสวสัดภิาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ สอดส่อง  
    ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไม่สม 
    แก่วัย 
-  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 
    ส่งเสริมสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน 
 -  งานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เดก็และเยาวชนท่ีมีปัญหา 
 

กองสวัสดิการสังคม 
๑. งานสังคมสงเคราะห ์
 -  งานส ารวจข้อมูลผูสู้งอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์
 -  งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ 
    ผู้ป่วยเอดส ์
 -  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง 
 -  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบตัิต่าง ๆ 
 -  งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ 
 -  งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับ 
    การด าเนินชีวิตในครอบครัว 
 -  งานส่งเสริมและสนับสนุนองคก์ารสังคมสงเคราะห์ 
    ภาคเอกชน 
 -  งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ 
  -  งานให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู ้
    มาขอรับ 
 
 
๒. งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
 -  งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
  -  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท่ีพิการทางร่างกาย 
    สมองและสตปิัญญา 
 -  งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่ียากจนทางด้าน 
    อุปกรณ์การเรยีน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน  
    ทุนการศึกษา ฯลฯ 
 -  งานส่งเสริมสวสัดภิาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ สอดส่อง  
    ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไม่สม 
    แก่วัย 
-  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 
    ส่งเสริมสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน 
 -  งานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เดก็และเยาวชนท่ีมีปัญหา 
-   งานโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน 
    ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การ 
    อนามัย และสุขาภบิาลต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) 

หมาย
เหตุ 

๓.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๓.  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี  
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 -    งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อ   
      รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 -    งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ 
      พัฒนาชุมชน 
 -    งานจัดระเบยีบชุมชน 
 -    งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ   
      เพื่อน าบริการพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน 
 -    งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ใหแ้ก่ 
      ชุมชน 
-    งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  
      สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และ 
      สุขาภิบาล 
 -    งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 -    งานพัฒนาสตรี และเยาวชน 
 
 
 
 

 -    งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อ   
      รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 -    งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ 
      พัฒนาชุมชน 
 -    งานจัดระเบยีบชุมชน 
 -    งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ   
      เพื่อน าบริการพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน 
 -    งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ 
      ชุมชน 
-    งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  
      สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และ 
      สุขาภิบาล 
 -    งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 -    งานพัฒนาสตรี และเยาวชน 
 
4.  งานกิจการสตรีและคนชรา 
- งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ใหแ้ก่ประชาชน 
- งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 



  

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่
ละส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี่
เท่าใด  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด  สายงานใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการนั้น  จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่า
งอย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลในกรอบ
อัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ. 2564 – 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

 
ล าดับ

ที ่
ส่วนราชการ 

กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
 รวม ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
 ส านักงานปลัด 

3 หัวหน้าส านักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
4 นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) ๑ 1 1 1 - - -  
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
6 นิติกร(ปก.) 1 1 1 1     
7 นักวิชาการสาธารณสุข 0 ๑ ๑ ๑ +1 - - ว่าง 
8 นักพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
9 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - -                  -  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
11 พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
12 แม่ครัว 1 1 1 1 - - -  
13 ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันฯ 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างทั่วไป         
14 พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
15 คนงาน 2 2 2 2 - - -  
16 คนงาน - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 

17 พนักงานดับเพลิง - 4 4 4 +4 - - ก าหนดเพิ่ม 

 รวม 13 19 19 19 +6 - -  
 กองคลัง 

18 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -   
19 นักพนักงานการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) 0 ๑ ๑ ๑ +1 - - ว่าง  
20 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ชง. ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
20 เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
21 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         
22 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
23 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 รวม 6 7 7 7 +1 - -  
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กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ. 2564 – 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

 
 

ล าดับ
ที ่

ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

 กองช่าง 
24 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

25 นายช่างโยธา (อส.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
26 นายช่างส ารวจ (ชง.) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

27 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

28 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  

29 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  

30 พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  

31 พนักงานสูบน้ า 0 1 1 1 +1 - - ว่าง 
 พนักงานจ้างทั่วไป         

32 พนักงานผลิตน้ าประปา 1 1 1 1 - - -  

33 คนงาน - 1 1 1 +1   ก าหนดเพิ่ม 

 รวม 8 10 10 10 +2 - -  
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

34 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

35 นักวิชาการศึกษา (ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
36 นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
37 ครู  3 3 3 3 - - -  

 พนักงาจ้างตามภารกิจ         
38 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 6 6 6 6 - - -    

39 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 1 1 1 - - -  

 รวม 12 13 13 13 +1 - -  

 กองสวัสดิการสังคม 
40 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 
๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

41 นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 0 ๑ ๑ ๑ +1 - - ว่าง 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

42 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
43 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1     

 รวม 3 4 4 4 +1 - -  
 หน่วยตรวจสอบภายใน         
44 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชก.) 1 1 1 1 - - -  

 รวม 1 1 1 1 - - -  

 รวมท้ังสิ้น 46 56 56 56 +11 - -  



  

 
 

สรุปกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี ๒๕64 – ๒๕๖6  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 
 

สรุปพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

ล าดั
บที ่

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 

ข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 
๑. ส านักงานปลัด 15                    21                  21                   21                   +6 - -  
๒. กองคลัง 6 7 7 7 +1 - -  
๓. กองช่าง 8 10 10 10 +2 - -  
๔. กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 12 13 13 13 +1 - -  
๕. กองสวัสดิการสังคม 3 4 4 4 +1 - -  
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 - - -  

รวมท้ังสิ้น 45 55 55 55 +10 - -  
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๙.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ  
  
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง  มี  3  ขั้นตอน   ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้
ทราบ 

ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 

ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
            1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
            2.ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง  

   การโอน การลาออก ฯ 
            3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน  วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสม
หรือไม ่ตรงไหนใช้ 

คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
 

แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                 1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
             2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าพนักงานเหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร
ด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                 6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว
หรือไม่ 
                7. เจ้าพนักงานมีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
              8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน 

   และงานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 
         1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 
ประการ 

1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน 
และมีการ 

คาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริง
และน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
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1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 เดือน   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชัว่โมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
               ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน
หรือปริมาณ 

งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวน
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าพนักงาน จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี 

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้  จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยจึงได้ก าหนดต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในอนาคต  3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและเพ่ือให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  โดยการ
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและ
จริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงาน
ส่วนต าบลทุกคน  ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  
ทั้งนี้วิธีการพัฒนา  ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 

11.1 การปฐมนิเทศ 
11.2 การฝึกอบรม 
11.3 การศึกษาหรือดูงาน 
11.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
11.5 การลาศึกษาต่อ 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ได้ก าหนดไว้เป็น   5   ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น   

สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ 
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบันทึกข้อมูล งานด้านช่าง  เป็นต้น 
(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารและการ 

บริหารงาน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมาย การจูงใน การประสานงาน 
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 

บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์  การท างาน การสื่อความหมาย  การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

(5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   ได้แก่   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน  เช่น   
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงาน       การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
ส าหรับหลักสูตรในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 



  

 
วิธีการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง  ได้ก าหนดแนวทาง  การพัฒนาไว้

หลายวิธี  อาทิ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ     หรือการพัฒนา  การสอน
งาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม การด าเนินการดังกล่าว   อาจมอบหมาย ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (ก.กลาง) หรือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.จังหวัด) หรือผู้ที่ เหมาะสม
ด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.กลาง) หรือส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นในการพัฒนา วิธีใด วิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตาม
ความเหมาะสม 
 
- 
 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  ได้ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน        
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง  เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง  มีความประพฤติดีส านึกในหน้าที่สามารถ
ประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล อันส่งผลให้ส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติยศ 
ฐานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง  ท าให้ผู ้ประพฤติเป็นที่เลื ่อมใส  ศรัทธาและยกย่องของบุคคล
โดยทั่วไป 

(1) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
ราชการ 

(2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

(3) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงใช้วิชาชีพมาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตามจรรยา
วิชาชีพนั้นด้วย 

(4) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง พึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  
จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

(5) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาค และ
ปราศจากอคติ 

(6) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็น
ส าคัญ 

(7) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาราชการให้
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 

 (8) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

 (9) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
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13. ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 



  

(10) ข้าราชการ  พนักงาน  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา   พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา   ทั้งใน
ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ  ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

(11) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมการ
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

(12) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ  มีน้ าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

(13)  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(14) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ

ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ  และใช้กิริยาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้
หรือไม่อยู่ในต าแหน่งหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ   ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยอ่ืน   หรือ
บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ไป 

(15)  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
(16)  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด   ซึ่งมี

มูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนที่จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น  หากได้รับไว้แล้วและภายหลังทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนที่ รับไว้มีมูลค่าเกินกว่าปกติ
ด้วย  ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว   เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี   
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