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การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลควร น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน อัตราการใช้ก าลังคน การพัฒนาก าลังคน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลควร ให้สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด ) 
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถคาดคะเนได้ว่าใน
อนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลัง พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างต าแหน่งใด 
จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งเป็นการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้อีกด้วย 

  ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลควรได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ซึ่งบัดนี้จะครบก าหนดรอบระยะการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ดังกล่าวแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลควร จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25๖6 
เพ่ือใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน รวมถึง
การปรับเปลี่ยนหน่วยงานเพื่อความเหมาะสมต่อไป 
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลควร  อ าเภอปง  จงัหวดัพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
……………………………… 

 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

ข้อ 12 การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ต้องค านึงถึง
ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและ
งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดต าแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐาน
เดียวกันกับข้าราชพลเรือน 

ข้อ 13 การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด 
ระดับใด   อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลัง
ของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.2 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยาก าหนดให้ในการจัดท าแผน
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานของ
ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดเป็นแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ในระยะเวลา 3 ปี  
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลควร จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 256๖ ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 
 
 

 1. การปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนทั้งในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง 
หน่วยงานมีบทบาทหน้าที่อย่างไร 

 2. การปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิม
เหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง 

 3. ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบทั้ง
จ านวน ระดับและสายงาน เพ่ือดูว่าการมอบหมายหน้าที่งานเป็นไปตามที่ ก.อบต. ก าหนดหรือไม่ มีการ
ใช้คนไม่ตรงกบัต าแหน่งที่ ก.อบต. ก าหนดบ้างหรือไม ่

 4. การก าหนดกรอบอัตราก าลัง พิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี) หน่วยงานมี
โครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการจ ากัดก าลังคน
ภาครัฐ 

 5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์ จะช่วยให้กระบวนการ
ก าหนดต าแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ 

 6. การจัดท ารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานว่าต าแหน่งใดมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง การ
ตรวจสอบการก าหนดต าแห่ง และเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย 

 7. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่างๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหา
อะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพ่ือให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 

 8. สร้างและรักษานักวิชาการไว้ในระบบราชการ  มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนด
ต าแหน่งโดยพิจารณาผลงานทางวิชาการ สร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
                  -  ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ช านาญการ ใช้ความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง มี
      ประสบการณ์และระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน 
                  -  ปฏิบัติงานโดยอิสระเป็น ปฏิบัติงานด้วยตนเองมากกว่า 80 % 
                  -  ลักษณะงานเป็นการวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถ่ายทอดคามรู้/
      พัฒนาการทางด้านวิชาการ 
                  -  ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
                  -  ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
                  -  มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท 
      เป็นต าแหน่งที่ก าหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะๆ 
                  -  มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือ
      ยุบเลิกต าแหน่ง 
                  -  การวัดผลงานใช้คณะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงาน
      ย้อนหลัง 

 9. การปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กับการวาง แผน
อัตราก าลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง     
โดยต้อง 

2. วัตถุประสงค ์



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

                  -  ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง มีปัญหาอย่างไร 
      และต้องปรับปรุงอะไร 
                  -  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลทั้งงานประจ าและงานวิชาการ 
                  -  ต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคล
      เป็นอย่างด ี

 10. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

 11. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 12. เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

 13. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร 
  14. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลควร สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควร เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 15. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลควร สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 
 
 

   
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลควร ประกอบด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควรเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ และมีพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย 1 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยให้มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลควรมีดังนี ้
  ทบทวนกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องท าเพ่ิม
หรือไม่จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน
อัตราก าลังประจ าปี  เช่น จ านวนบุคลากรปัจจุบัน งบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรน า
งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร และ
ค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงานใช้เทคนิคการวิเคราะห์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วน (ratio analysis) ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์ น าการวิเคราะห์ต่างๆ มา
เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจัดท าแผน
อัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปีด าเนินการ
ปรับปรุงอัตราก าลังลด-เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกลี่ยคนจากหน่วยงานที่มี
อัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตราก าลังขาด ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้ง
ต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ควร ตามสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552   
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารและสภาพปัญหา
ในพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลควร เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรบรรลุ
ตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตาม
ภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการ
แล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิม เกลี่ย หรือ
ลดจ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง
ที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิด
การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการ

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

วางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่ าโดย
เปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่
จะสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท ากระบวนการและ
เวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน   
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์
ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

จากกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลควร ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

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

ท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร” 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ดังนั้นจึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ 
เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้   

(1)   ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
(2)   ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3)   ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4)   ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5)   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7)   บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9)   หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบล 
(11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

                    (12)  การท่องเที่ยว 
(13)  การผังเมือง 

๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา ๒๘๓ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดย
ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศส่วนรวม จึงต้องมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นด้วยกันเอง โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนเท่ากันเป็นผู้พิจารณา โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจที่เพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ตลอดจนก าหนดระบบตรวจสอบและประเมินผลการจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
 (2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
 (4)  การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอ่ืนๆ  
 (5)  การสาธารณูปการ  
 (6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
 (7)  การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
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  (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 (9)  การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
 (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ผู้ด้อยโอกาส  
 (12)  การปรับปรุงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
 (14)  การส่งเสริมกีฬา 
 (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 (18)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
 (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
 (24)  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (25)  การผังเมือง  
 (28)  การควบคุมอาคาร  
 (29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (30) การักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 (31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด  
  ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลควรจึงได้มีการวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมี
เจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการ
ก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลควร ดังนี้ 
  พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 
  (๑) สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด   
  (๒) สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
  (๓) สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
  (๔) สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลควรเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 
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  (๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
  (๒) พนักงานจ้างทั่วไป 

         3. กฎหมายอ่ืน  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 35 บัญญัติว่า “ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้าง

ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่น ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้” 

 ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่เดิมเป็นรายการที่ระบุวัตถุประสงค์
ซึ่งไม่ต้องน ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย แต่ได้เปลี่ยนแปลงโดยให้น ามาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
ท าให้วงเงินงบประมาณรายจ่ายสูงขึ้น ส่งผลให้เมื่อน าภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้ว จะมีอัตราลดต่ าลงจนไม่สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ที่แท้จริงขึ้นได้นั้น กรณีดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเป็นข้อแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้พึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการจัดสรรเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนข้าราชการครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลที่อาจเป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 
ไม่สะท้อนกรอบวงเงินที่แน่นอน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรเป็นรายการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ก็จะท าให้ฐานงบประมาณรายจ่ายลดลงจนอาจท าให้ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง 
พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เกินกว่าร้อยละ 40 ขึ้นได้ 

 เพราะฉะนั้นต้องควรพึงระวังการก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
หากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อเงินอุดหนุน และ/หรือการก าหนดเงินอุดหนุนที่ต้องตรา
เป็นงบประมาณรายจ่ายขึ้นอาจท าให้ฐานงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงท าให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล เกินกว่าร้อยละ 40 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตขึ้นได้ 

  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

จากสถานะของประเทศ และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 
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  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
   1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้
ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 
317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สหรัฐ) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคนต่อปี 
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5  
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน 
  5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้  
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายที่
ก าหนดไว้ ดังนี้  

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและ
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แผน งานกฎหมาย และคดีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ
ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งาน
สวนสาธารณะ การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้ง
ก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. กองคลัง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การ
น าส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญเงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน 
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม
การเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งาน
ผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

๓. กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา ตลอดจนงานอื่นๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย                                                   

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล 
ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาท้องถิ่น การวางแผนการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดบริการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษา การส่งเสริมวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ การเก็บข้อมูล สถิติการศึกษา เพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณานโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผย แพร่
การศึกษา การส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 5. แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 

วิสัยทัศน์ 
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 

 จังหวัดพะเยาจะเป็นแหล่งการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และ
ผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคมที่เข้มแข็ง มีความ
พร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 

พันธกิจของจังหวัดพะเยา 
  1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมาย
ใหม ่
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  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
ขยายมูลค่า การค้าชายแดน 
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง 
ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  6. ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามชายแดน 

เป้าประสงค์รวมของจังหวัดพะเยา 
 จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว  
ประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มีความ
มั่นคงปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การอยู่รวมกันเป็นประชาคม
อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
           ในการแข่งขัน 
 เป้าประสงค ์
  1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตร
ปลอดภัย 
  3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ 
  2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
  3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
  5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดประเทศเพ่ือน
บ้าน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และโอกาส
ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
  2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ 
ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจ 
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐานในระดับสากล 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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  5. พัฒนาความพร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้านกฎ ระเบียบและการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าเพ่ือการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งการเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  อาเซียน (AEC) และ
ประเทศอ่ืนๆ 
  6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบ  
โลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South Economic 
Corridor) 
  7. พัฒนาแหล่งน้ า และโครงสร้างพื้นฐาน 
  8. ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 เป้าประสงค ์
  1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์ 
  1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัวให้เข้าถึงบริการภาครัฐ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้าน การศึกษา วัฒนธรรมและด้านการสาธารณสุข 
  3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  4. ส่งเสริมศักยภาพ และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  5. สร้างกลไกป้องกันทางสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้
ความส าคัญด้านการพัฒนาเครือข่าย 
  6. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญใน
ด้านอาชีพเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค ์
  1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ 
และลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
  2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
  



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
        1.1 ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุงท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
        1.2 สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเพาะช ากล้าไม้เพ่ือ
แจกจ่ายแก่ประชาชน และหน่วยงานน าไปปลูกเพ่ือพ้ืนที่สีเขียว 
  2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า 

  2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ 
  2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ าส าคัญ 

   2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
    3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิก
หมอกควันและไฟป่า 
   3.2 ผลักดัน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ                         
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
 เป้าประสงค ์
  1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 
  2. ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด 
  3. เพิ่มเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
  4. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา 
 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนให้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  1. บูรณาการสกัดการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จัดกุมผู้ค้า บ าบัดผู้เสพ 
  2. บูรณาการท างานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
  3. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้น าท้องที่ ข้าราชการในพ้ืนที่ ตลอดจนเยาวชนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา “แหล่ง
ผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
จึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ เพ่ือให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน งานกฎหมาย และคดีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วน
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ต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ
ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งาน
สวนสาธารณะ การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้ง
ก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. กองคลัง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การ
น าส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญเงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน 
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม
การเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งาน
ผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

๓. กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา ตลอดจนงานอื่นๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล 
ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาท้องถิ่น การวางแผนการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดบริการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษา การส่งเสริมวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ การเก็บข้อมูล สถิติการศึกษา เพ่ื อน าไป
ประกอบการพิจารณานโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผย แพร่
การศึกษา การส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

(6) แผนพัฒนาอ าเภอ 
วิสัยทัศน์อ าเภอปง “เมืองเกษตรสีเขียว เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

            ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ในการจัดท า
แผนพัฒนาอ าเภอปง 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 อ าเภอปง ได้ศึกษาบริบทและ ศักยภาพของอ าเภอ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของอ าเภอและก าหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอ าเภอปง ดังนี้  
  ๑. เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์อ าเภอ) “เมืองเกษตรสีเขียว เมืองท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์” อ าเภอปงจะเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ปราศจากมลพิษรบกวน มีการก าจัดของเสียอย่างเป็น
ระบบ เป็นแหล่ง ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต และการพัฒนาคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น มี
รายได้เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่าย สินค้าที่มีคุณภาพ สามารถท าการผลิต และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ได้อย่าง
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ยั่งยืน ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพด้าน การค้าการลงทุน ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
  ๒. พันธกิจของอ าเภอปง  

  1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่
      เป้าหมายใหม ่ 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนใน
      แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ  
      มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและ
      สมรรถนะของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
  5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
  6. ส่งเสริมความมั่นคงภายใน  

  3. วัตถุประสงค์  
  ๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
  ๒. เพ่ิมมูลค่าการเกษตร การท่องเที่ยว  
  ๓. หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ท าเป็น สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองโดยใช้
      กระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนได้อย่างยั่งยืน  
  ๔. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่
     ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  ๕. มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน ที่อุดมสมบูรณ์  
  ๖. บ้านเมืองสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม  
  ๗. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ จากภาครัฐอย่างทั่วถึง เป็น
      ธรรมและมีคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการภายใต้

กฎหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ปัญหาที่ส าคัญของประชาชนในอ าเภอเชียงค า ส่วนหนึ่ง
เป็นปัญหาของต าบลควร และองค์การบริหารส่วนต าบลควรได้จัดท าแผนพัฒนาต าบล โดยค านึงถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้นจึงได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 
ส่วนราชการ เพื่อให้มีหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
  ๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน งานกฎหมาย และคดีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล งานส่งเสริมการเกษตร/ปศุสัตว์ ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ
ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งาน
สวนสาธารณะ การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมตลอดจนงาน
ราชการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้ง
ก ากับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
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แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
                   ๒. กองคลัง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการจ่าย การรับ การ
น าส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งานเกี่ ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญเงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน 
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม
การเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน ประจ าปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษี งาน
ผลประโยชน์ งานพัฒนารายได้เร่งรัดรายได้และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
                   ๓. กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงการ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา ตลอดจนงานอื่นๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
                    4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล 
ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาท้องถิ่น การวางแผนการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดบริการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษา การส่งเสริมวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ การเก็บข้อมูล สถิติการศึกษา เพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณานโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผย แพร่
การศึกษา การส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 7. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควร 

วิสยัทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น าพัฒนาคน สร้างชุมชนสวัสดิการ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” 
โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน ก้าวทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เชิดชูประเพณี 

ศาสนาวัฒนธรรม สังคมคุณธรรมน าการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ชุมชนเข้มแข็ง ใส่ใจผู้ด้อย โอกาส อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและ

ขนส่ง โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน 

2. เป้าหมายการพัฒนา 
- ก่อสร้างทางคมนาคมขนส่งให้ทั่วถึง 
- ซ่อมแซมทางคมนาคมขนส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
- พัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมต่างๆ 
- ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงอาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์ 
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3. แนวทางด าเนินการ  
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
1.   วัตถุประสงค์ 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
- ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง 
- สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ 
- สนับสนุนกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ  
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การยกระดับคุณภาพชีวิต 
2.   เป้าหมายการพัฒนา 
- ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
- มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ตลอดจนมีการขยายธุรกิจบนพ้ืนฐานและความพร้อม

ของชุมชน  
- กองทุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ได้รับการสนับสนุนและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
- มีการพัฒนาระบบการผลิตและระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
- ชุมชนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จนสามารถขยายผลไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.   แนวทางด าเนินงาน 
      -  จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ 
      -   สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ กองทุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ ์
      -   สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 1.  วัตถุประสงค์ 

-  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ,การแก้ไขปัญหาและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

-  ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2. เป้าหมายการพัฒนา 
     -  ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และปลุกจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
      -  มีการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
      -  ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบ
นิเวศในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
     3.  แนวทางการด าเนินงาน 

 -   การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน 
      -  การป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -  การสร้างจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. วัตถุประสงค์ 
-   ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนึกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
    จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน  
-   สร้างความเชื่อมดยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในปัจจุบันตลอดจนการ 
    จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ 

      2. เป้าหมายการพัฒนา 
-   ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของตนเอง 
-   มีการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-   มีการสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

      3.  แนวทางด าเนินงาน 
-  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
-  การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 
-  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.วัตถุประสงค์ 
      -  เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง 
      -  เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และน าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      -  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
      -  เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองและชุมชน 
      -  เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าข้อมูลข่าวสารและระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
         อย่างเหมาะสม 
   2. เป้าหมายการพัฒนา 
      -  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการและสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง 
      -  งานด้านการศึกษาท้ังในและนอกระบบได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
      -  มีระบบบริการสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนมี 
         สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ 
      -  ประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
      -  ประชาชนได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการน าไปพัฒนา 
         คุณภาพชีวิต 
   3.  แนวทางด าเนินงาน 
         -  จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 
         -  การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         -  การส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน 
         -  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
         -  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 
 6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      1.  วัตถุประสงค์ 
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       -   เพ่ือให้ประชาชนมีความสามัคคี สามารถด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีภูมิคุ้นกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.  เป้าหมายการพัฒนา 
       -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในชุมชน เกิดการพัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้า
ระวัง ประชาสัมพันธ์  และรณรงค์แนะแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       -  ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุขลดลง มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังและเป็นระบบ 
      3.  แนวทางด าเนินงาน 
        -    ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
        -    เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
        -    กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน 
7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1.  วัตถุประสงค์ 

 -  เพ่ือสร้างความสามารถของหน่วยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารรัฐกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2.  เป้าหมายการพัฒนา 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเอง 
-  บุคลากรของหน่วยงาน,ผู้น าชุมชน และสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้รับการพัฒนาขีด

ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
-  หน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้,อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อ

การด าเนินงาน  
 3.   แนวทางด าเนินงาน 
      -  การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ 
      -  ส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
      -  ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน 
      -  จัดหาทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
      -  พัฒนาระบบการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ 
2. สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ กองทุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ ์
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน 
2. การป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การสร้างจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
2. การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 
3. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2. การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน 
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
3. กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ 
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหารจัดการและการตรวจสอบ

ควบคุม 
3. ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน 
4. จัดหาทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
5. พัฒนาระบบการการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลควร 
1. ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลควร ให้มีทัศนคติ ความรู้ 

ทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

2. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล     
ควร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความโปร่งใส และต้องตรวจสอบได้ บนพ้ืนฐานของหลัก  
ธรรมาภิบาล 

นโยบายแนวปฏิบัติเพื่อผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควร 

1. ผลักดันการท างานเป็นทีมและการท างาน Cross Function ควบคู่กับการเร่งเสริมสร้างขีด
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าต่อเนื่องทั้งในเรื่องของหลักการ ระบบ
วิธีการ และความช านาญอื่นๆ (Capacity Building) 
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2. จัดให้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันภายในสานักงบประมาณ (จากผู้บริหาร
ระดับสูง สู่ระดับกลาง และสู่ระดับปฏิบัติการ) ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการท างานด้วย
ความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลควรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

3. จัดอบรมเชิงสัมมนาและเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลควร เพ่ือ
ยกระดับความช านาญในการปฏิบัติงานรวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และประสบการณ์
เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบุคลากรสานักงบประมาณ อันจะนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมืออ าชีพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. จัดหาและติดตั้งระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารโครงการทั้ง
จากภายในและภายนอกสานักงบประมาณ โดยติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ที่
ทันสมัยภายในองค์กร 

5. สร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจใน     
การปฏิบัติงานตามแนวทาง “ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร” 

นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้  
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  

(Leaning Organization) ให้เกดิขึ้นภายในองค์การบริการส่วนต าบลควร 
2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Leaning Organization) ให้

เกิดข้ึนภายในองค์การบริการส่วนต าบลควร 

การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลควรตามแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้ง 7 ด้าน  จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุถึง
ความส าเร็จ ของยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ต าบลควร โดย
ก าหนดต าแหน่งดังนี้ 
  ส านักงานปลัด อบต. ประกอบด้วย 

- หัวหน้าส านักปลัด     จ านวน  ๑  อัตรา 
- นักทรัพยากรบุคคล     จ านวน  ๑  อัตรา 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน  ๑  อัตรา 
- นักวิชาการสาธารณสุข    จ านวน  ๑  อัตรา 
- นิติกร     จ านวน  ๑  อัตรา 
- นักพัฒนาชุมชน     จ านวน  ๑  อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  ๑  อัตรา 
- ภารโรง     จ านวน  ๑  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จ านวน  ๑  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  ๑  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน  ๑  อัตรา  
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน  ๑  อัตรา 

    - คนงานทั่วไป     จ านวน  2  อัตรา 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควรด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน                        

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

       กองคลัง ประกอบด้วย 
- ผู้อ านวยการกองคลัง   จ านวน  ๑  อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี   จ านวน  ๑  อัตรา 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้   จ านวน  ๑  อัตรา 
- เจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน  ๑  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  ๑  อัตรา  
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   จ านวน  ๑  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   จ านวน  ๑  อัตรา 
- คนงานทั่วไป    จ านวน  ๑  อัตรา 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควรด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน                        

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

       กองช่าง ประกอบด้วย 
- ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
- นายช่างโยธา    จ านวน  ๑  อัตรา 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จ านวน  ๑  อัตรา 
- คนงานทั่วไป   จ านวน  ๑  อัตรา 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควรด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน                        

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย  
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  ๑  อัตรา 
- นักวิชาการศึกษา   จ านวน  ๑  อัตรา 
- ครู    จ านวน  4  อัตรา 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  3  อัตรา 
- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  จ านวน  2  อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  ๑  อัตรา 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควรด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
2. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จากการวิเคราะห์พบว่า เพ่ือบรรลุถึงความส าเร็จของยุทธศาสตร์จะต้องด าเนินการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา 3 ปี จึงจ าเป็น
จะต้องค านึงถึงปริมาณงาน มีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดจ านวนข้าราชการที่รับผิดชอบงาน โดยจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับปริมาณงานใน
องค์กร  คือ วางคนให้เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ น าพา
องค์กรประสบกับความส าเร็จ งานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 ด้วยสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งที่ต้องการในการก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น 4  ส่วน ได้แก่  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โดย
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น 40 อัตรา เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และปริมาณงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา จึง
จ าเป็นจะต้องค านึงถึง ปริมาณงาน มีการเปรียบเทียบปริมาณงานที่ เกิดขึ้นกับเวลาที่ใช้ เ พ่ือ
ประกอบการก าหนดจ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานในองค์กร คือ วางคน
ให้เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ  งานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและน าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป 

 3.2  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กร องค์การบริหารส่วน
ต าบลควร ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ดังนี้  

1) ส านักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการดังนี้ 
  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคดี งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งานสวัสดิการและชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานราชการอ่ืนใดที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับการเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  2. กองคลัง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานการพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ การน าส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในใบส าคัญฎีกา งาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญเงินอ่ืนๆ งาน
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานแผนที่ภาษี งานผลประโยชน์ งานธุรการและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  3. กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล 
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานก่อสร้าง งานออกแบและควบคุมอาคาร งานสาธารณูปโภค งาน
ผังเมือง งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา งานธุรการ ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย 
  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล 
ประเมินผล การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาท้องถิ่น การวางแผนการศึกษาของสถานศึกษา 
งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานส่งเสริมกิจการโรงเรียน การจัดบริการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิจัย การวางโครงการ 
ส ารวจ การเก็บข้อมูล สถิติการศึกษา เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณานโยบาย แผนงานและแนว
ทางการปฏิบติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา การส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว การ
อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  เป็นการน า
ประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 

 3.3.1 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
แจ้งเรื่อง การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง)และคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ได้
ก าหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  ต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ดังนี้ 
            1. ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 
            2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย 
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับส านักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 

3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ต าแหน่งจ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 
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  4. ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 
           ระดับต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีระดับ  ดังนี้ 
           1. ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
                  (ก) ระดับต้น 
                       (ข) ระดับกลาง 
                       (ค) ระดับสูง 
                   2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
                       (ก) ระดับต้น 
                       (ข) ระดับกลาง 
                       (ค) ระดับสูง 
                   3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ 
                      (ก) ระดับปฏิบัติการ 
                      (ข) ระดับช านาญการ 
                      (ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
                      (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
                   4. ต าแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ 
                      (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
                      (ข) ระดับช านาญงาน 
                      (ค) ระดับอาวุโส 

 3.3.2  การจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนควรในแต่ละส่วนราชการ ปัจจุบันมีความเหมาะสม
กับภารกิจหน้าที่และปริมาณงานต่างๆ ตามแผนภูมิโครงการสร้าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร  ตามงบประมาณการรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 25๖3 ร้อยละ  24.45  

 แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
 การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นแก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใ ช้
อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์และ
แนวทางพัฒนา ภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลควร ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย
หรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่ องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ ในการสั่ งการบั งคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 
   - สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด   
   - สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
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   - สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
   - สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป 

 3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   
หลักการค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 

              1) การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างานวิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ  
อยู่ 2 ประการ คือ 
                   1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปี
ขอหน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน  อาจค านวณอัตราเพ่ิมของ
ปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงาน
ที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                   1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การ
ท 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 ปี   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 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

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

     2) การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบ
สถิติผลงานหรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็น
แนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจาก
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ข้อมูลดังกล่าวอาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงาน   
ต่างๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
   2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่
สามารถค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 

  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการ
น าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบ
อัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่าหาก
ผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วน
ราชการครบทุกส่วนราชการ จึงได้น าปริมาณงานที่ เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาค านวณเป็น
ระยะเวลาที่เกิดข้ึนกับเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่พนักงานส่วนต าบลนั้นจะต้องใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ใน 1 ปี ว่ามีเวลาปฏิบัติราชการอย่างน้อย 82,800 นาทีต่อปี ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เวลาทั้งหมดต่อปี
82,800 นาที 

จ านวน 
ที่ต้องการ 

(คน) 

จ านวน 
ที่มีอยู ่

ปัจจุบัน(คน) 

ค านวณเป็น
อัตราก าลังที่

ต้องการเพ่ิมขึ้น 
นักบริหาร 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 182,300 2.21 1 คงอยู่เท่าเดิม 
ส านักปลัด 

1 หัวหน้าส านักปลัด 159,600 1.93 1 คงอยู่เท่าเดิม 
2 นักทรัพยากรบุคคล 135,400 1.64 1 คงอยู่เท่าเดิม 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 112,150 1.36 1 คงอยู่เท่าเดิม 
4 นักวิชาการสาธารณสุข 110,952 1.34 1 คงอยู่เท่าเดิม 
5 นักพัฒนาชุมชน 129,284 1.36 1 คงอยู่เท่าเดิม 
6 นิติกร 128520 1.55 1 คงอยู่เท่าเดิม 
7 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 107640 1.30 1 คงอยู่เท่าเดิม 
8 เจ้าพนักงานธุรการ 92,410 1.15 1 คงอยู่เท่าเดิม 
9 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 26,769 1.05 1 คงอยู่เท่าเดิม 
1 ภารโรง 92}736 1.12 1 คงอยู่เท่าเดิม 

12 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 (ผู้มีทักษะ) 

91,080 1.10 1 คงอยู่เท่าเดิม 

13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  89,424 1.08 1 คงอยู่เท่าเดิม 
14 คนงานท่ัวไป 177,192 2.14 2 คงอยู่เท่าเดิม 

รวมอัตราก าลัง 18.12 15 ไม่เพิ่ม 

จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการของส านักปลัด มีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 18 คน     
ซึ่งพอดีจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันมีอยู่จ านวน 15 คน ทั้งนี้ปริมาณงานและบุคลากรในส านักปลัด
ยังสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่  
 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

กองคลัง 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เวลาทั้งหมดต่อปี
82,800 นาที 

จ านวน 
ที่ต้องการ 

(คน) 

จ านวน 
ที่มีอยู ่

ปัจจุบัน(คน) 

ค านวณเป็น
อัตราก าลังที่

ต้องการเพ่ิมขึ้น 
1 ผู้อ านวยการกองคลัง 157,720 1.28 1 คงอยู่เท่าเดิม 
2 นักวิชาการเงินและบญัชี 154,720 1.27 1 คงอยู่เท่าเดิม 
3 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ 42,010 1.31 1 คงอยู่เท่าเดิม 
4 เจ้าพนักงานพัสด ุ 40,810 1.09 1 คงอยู่เท่าเดิม 
5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 97,710 1.18 1 คงอยู่เท่าเดิม 
6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจดัเก็บรายได ้ 93,564 1.13 1 คงอยู่เท่าเดิม 
7 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ 151,524 1.83 1 คงอยู่เท่าเดิม 
8 คนงานท่ัวไป 86,112 1.04 1 คงอยู่เท่าเดิม 

รวมอัตราก าลัง 10.13 8 ไม่เพิม่ 

จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการของกองคลัง มีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 7.79 คน 
ซึ่งพอดีกับจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันมีอยู่ 8 คน แต่ทั้งนี้ ปริมาณงานและบุคลากรในกองคลังยัง
สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ โดย
ต าแหน่งที่ว่างได้ประชาสัมพันธ์รับโอน และได้ส่งค าร้องให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้
ก าลังคนมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 
กองช่าง 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เวลาทั้งหมดต่อปี
82,800 นาที 

จ านวน 
ที่ต้องการ 

(คน) 

จ านวน 
ที่มอียู ่

ปัจจุบัน(คน) 

ค านวณเป็น
อัตราก าลังที่

ต้องการเพ่ิมขึ้น 
1 ผู้อ านวยการกองช่าง 114,000 1.38 1 คงอยู่เท่าเดิม 
2 นายช่างโยธา  150,145 1.82 1 คงอยู่เท่าเดิม 
3 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 119,460 1.44 1 คงอยู่เท่าเดิม 
4 คนงานท่ัวไป 139,405 1.69 1 คงอยู่เท่าเดิม 

รวมอัตราก าลัง 6.33 4 ไม่เพิ่ม 

จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการของกองช่าง มีความต้องการอัตราก าลัง อยู่ที่ 6 คน            
ซึ่งจ านวนอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบันมีอยู่  4  คน ปริมาณงานและบุคลากรในกองช่างยังสามารถปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานทนแทนกันได้อย่างมีความเหมาะสมกับ
อัตราก าลังที่มีอยู่  
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง 
เวลาทั้งหมดต่อ

ปี 
82,800 นาที 

จ านวน 
ที่ต้องการ 

(คน) 

จ านวน 
ที่มีอยู่ 

ปัจจุบัน(คน) 

ค านวณเป็น
อัตราก าลังที่

ต้องการเพิ่มขึ้น 
1 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
107,392 1.30 1 คงอยู่เท่าเดิม 

2 นักวิชาการศึกษา 80,225 0.89 1 คงอยู่เท่าเดิม 
3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 121,400 1.46 1 คงอยู่เท่าเดิม 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

5 นางสาวยุพิน  สุพรม  (ครู) 86,940 1.05 1 คงอยู่เท่าเดิม 
6 นางสาวชนิษฐา  เมืองเขียว  (ครู) 89,424 1.08 1 คงอยู่เท่าเดิม 
7 นางน้อม  ตาค า  (ครู) 86,940 1.05 1 คงอยู่เท่าเดิม 
8 นางสาวนภัสกร  ค าแดง(ครู) 84,456 1.02 1 คงอยู่เท่าเดิม 
9 นางวิไล  ภิธรรมา (ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก) 83,628 1.01 1 คงอยู่เท่าเดิม 

10 นางสาวสาวณิี  ชัยชนะ (ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก) 83,628 1.01 1 คงอยู่เท่าเดิม 
11 นางวรรณดี  ค าหล้า (ผู้ดูแลเด็ก) 83,628 1.01 1 คงอยู่เท่าเดิม 
12 นางสาวอ าพรรณ  ใจเย็น  (ผู้ดูแลเด็ก) 83,628 1.01 1 คงอยู่เท่าเดิม 

รวมอัตราก าลัง 11.89 12 ไม่เพิ่ม 

จากการค านวณอัตราก าลังที่ต้องการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความต้องการ
อัตราก าลัง อยู่ที่ 12 คน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่อัตราก าลังจ านวน  12  คน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปริมาณงาน
และบุคลากรในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับอัตราก าลังที่มีอยู่ และยังไม่มีการก าหนดก าลังคนเพิ่มแต่อย่างใด  

  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน         
มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
  3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร   
  ต าบลควร เป็นต าบลหนึ่งในเขตอ าเภอปง ด้านศักยภาพของชุมชนต าบลควร มีการ
รวมกลุ่มของราษฎรหลายกลุ่มที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล เช่น กลุ่มเกษตรกรต าบล กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้
เลี้ยงสุกร โค กลุ่มเยาวชน เป็นต้น 
  ประชาการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 87.09% รองลงมาคือ
อาชีพรับจ้าง ประมาณ 11.62% สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา การตั้งบ้านเรือนตาม     
สองข้างถนนหมายเลข 1188(สายปง-น้ าปุก) และสองฝั่งแม่น้ าควร โดยระยะทางห่างจากที่ท าการ
อ าเภอปงประมาณ 7 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 189.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
13,030 ไร่ 

เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท า
ให้เกิดต าแหน่งงานเพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนตามมาโดยแต่ละส่วนงานจะต้องประกอบด้วย  
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ,หัวหน้าฝ่าย งานธุรการ งานกฎหมาย  และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้นๆ  ซึ่ง
อาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมเพียงใดในการรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งใน
ด้านระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุนการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องมีการวางแผนการโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับงานที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือรองรับปริมาณงานและแก้ไขปัญหาทุกปัญหาและรับรู้ปัญหาและความต้องการของ
ชาวบ้านตามสภาพพ้ืนที่อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

ทุกฝ่าย รู้รัก เสียสละ สามัคคี รู้รับผิดชอบร่วมกันทั้งชุมชนและหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรในระบบ
ประชารัฐ 
  3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ   

พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 หมวด 2 เวลาราชการ
และการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ มาตรา 21 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง มีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น  

การนับเวลาอายุราชการ การนับอายุให้เริ่มนับแต่วันที่เกิด ตามมาตรา 16 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กรณีเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  
ในวันที่ 30 กันยายน 2556 และเป็นผลให้บุคคลนั้นพ้นจากราชการ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส าหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 
และครบ 60 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม ดังนั้น จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ของปี
ถัดไป จึงท าให้มีสิทธิรับราชการต่อไปได้อีก 1 ปี 

ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ ตามแผนอัตราก าลัง ปี 2564 - 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลควร ไม่มีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล อายุ
ราชการครบ 25 ปี และอายุไม่ครบ 60 ปี พนักงานส่วนต าบลส่วนใหญ่ยังมีอายุน้อย และมีอายุราชการ
ไม่ถึง 25 ปี   ดังนั้น แม้ว่าในองค์กรยังไม่มีบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการแต่ก็ต้องมีการพิจารณาวาง
แผนการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงาน การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้  

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการขององค์กรที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่การร่วมแสดง
ความคิดเห็นร่วมวางแผน/จัดท าแผน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินการของ
หน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสขององค์กรได้ และสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานใน
กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงาน
พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสีย และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสขององค์กรได้  โดยอาจ
เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การส ารวจ โทรศัพท์  ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้
เป็นกระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบ
จ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเขต อบต. ข. ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะ
งานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลควร  มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและ
การจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลควร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลควร มีโครงสร้างส่วนราชการ  4 ส่วน ได้แก่  
ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และ กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม การก าหนดต าแหน่งใน
สายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

งานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร ได้วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งของภารกิจที่จะด าเนินการว่าจะต้องใช้บุคลากรที่มีต าแหน่ง 
จ านวนเท่าใด โดยวิเคราะห์ปริมาณงานจากที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ประกอบด้วย 
 



ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน ประชากร 
ลักษณะภูมิประเทศ บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน 

 
ล าดับ ต าแหน่งและสายงานใน อบต. ควร ต าแหน่งและสายงานใน อบต. ขุนควร ต าแหน่งและสายงานใน อบต. นาปรัง 

1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
“อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น าพัฒนาคน สร้างชุมชน
สวัสดิการ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
“โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง 
เชื่อมโยงการศึกษา พัฒนาชุมชนน่าอยู่ เชิดชู
วัฒนธรรมท้องถิ่น” 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
“นาปรังเมืองน่าอยู่  พัฒนาการเรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง เคียงคู่คุณธรรม  เกษตรกรรมก้าวหน้า  พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 

2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2561 จ านวน  34,379,820  บาท 
พ.ศ. 2562 จ านวน  36,073,100  บาท 
พ.ศ. 2563 จ านวน  37,367,120  บาท 

รายรับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  จ านวน  52,872,000 บาท 
พ.ศ. 2562   จ านวน 52,351,000 บาท 
พ.ศ. 2563   จ านวน 54,570,000 บาท 

รายรับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  จ านวน  27,500,000   บาท 
พ.ศ. 2562   จ านวน  25,000,000  บาท 
พ.ศ. 2563   จ านวน.  26,000,000  บาท 

3 เปรียบเทียบอัตราก าลังกับ อปท. ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาด
เดียวกัน 
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
ส านักงานปลัด 
พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก. (1 

อัตรา) 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก.(1 อัตรา) 
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก (1 อัตรา) 
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1 อัตรา) 
- นิติกร ปก./ชก. (1 อัตรา) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1 อัตรา) 

เปรียบเทียบอัตราก าลังกับ อปท. ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาด
เดียวกัน 
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
- รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 
ส านักงานปลัด 
พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก. (1 

อัตรา) 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก.(1 อัตรา) 
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก (1 อัตรา) 
- นักจัดการงานทั่วไป ชก. (1 อัตรา) 
- นิติกร ปก./ชก. (1 อัตรา) 

เปรียบเทียบอัตราก าลังกับ อปท. ที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาด
เดียวกัน 
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)           
ส านักปลัด 
พนักงานส่วนต าบล   
- นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน้ (1 อัตรา) 
- นักจัดการงานทั่วไป ชก. (1  อัตรา) 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก.(1 อัตรา) 
- นักหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก. (1 อัตรา) 
- นักวิชาการสาธารณสุข ชก. (1 อัตรา)  
- นักพัฒนาชุมชน ปก. (1 อัตรา) 
- นักป้องกันและบรรเทาสารณภัย ชก. (1 อัตรา) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1 อัตรา) 
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ล าดับ ต าแหน่งและสายงานใน อบต. ควร ต าแหน่งและสายงานใน อบต. ขุนควร ต าแหน่งและสายงานใน อบต. นาปรัง 
 -     จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ปง. (1 

อัตรา) 
ลูกจ้างประจ า 
- ภารโรง (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วย จพง. ธุรการ (1 อัตรา) 
- ผู้ช่วย จพง. พัฒนาชุมชน (1 อัตรา) 
- ผู้ช่วย จนท. บันทึกข้อมูล (1 อัตรา) 
- พนง. ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ) (1 

อัตรา) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานทั่วไป (2 อัตรา) 

- เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1 อัตรา) 
-     จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ปง. (1 

อัตรา) 
ลูกจ้างประจ า 
- 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วย จพง. ธุรการ (3 อัตรา) 
- ผู้ช่วย นักพัฒนาชุมชน (1 อัตรา) 
- ผู้ช่วย นักประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา) 
- พนง. ขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (1 อัตรา) 
- ผู้ช่วย จพง.ป้องกัน ฯ (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานทั่วไป (1 อัตรา) 
นักการ  (1 อัตรา) 

 

ลูกจ้างประจ า   
- นักจัดการวานทั่วไป  (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   
- พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา) 
- ผู้ช่วย จพง. ธุรการ (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างท่ัวไป   
- คนงานทั่วไป (1 อัตรา) 

 กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  ชก. (1 อัตรา) 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. (1 อัตรา) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1 อัตรา) 

กองคลัง 
 พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  ปก/ชก (1 อัตรา) 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก (1 อัตรา) 
- นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก (1 อัตรา)  

กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล   
- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  ชก. (1 อัตรา) 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก (1 อัตรา) 
- นักวิชาการพัสดุปก.. (1 อัตรา) 
-  
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ล าดับ ต าแหน่งและสายงานใน อบต. ควร ต าแหน่งและสายงานใน อบต. ขุนควร ต าแหน่งและสายงานใน อบต. นาปรัง 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วย จนท. การเงินและบัญชี (1 อัตรา) 
- ผู้ช่วย จนท. จัดเก็บรายได้ (1 อัตรา) 
- ผู้ช่วย จนท. พัสด ุ(1 อัตรา) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

คนงานทั่วไป (1 อัตรา) 

- นักวิชาการคลัง ชก (1 อัตรา) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1 อัตรา) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วย จพง. จัดเก็บรายได้  
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   
- ผู้ช่วย จนท. พัสดุ (1 อัตรา) 

 

 กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
 - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น)    
 - นายช่างโยธา ชง. (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานทั่วไป (1 อัตรา) 

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
- ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)    
 - นายช่างโยธา ชง. (1 อัตรา) 
- นายช่างโยธา ชง/ปง (1 อัตรา) 
- นายช่างไฟฟ้า ปง (1 อัตรา) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1 อัตรา) 
- ผู้ช่วยช่างโยธา (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- พนักงานสูบน้ า (1 อัตรา) 

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล  
 - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)    
 - นายช่างโยธา ชง. (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1 อัตรา) 
 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 
 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น)    
 - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1 อัตรา) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 
 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น)    
 - นักวิชาการศึกษา ปก (1 อัตรา) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล   
 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น)    
 - นักวิชาการศึกษา ปก. (1 อัตรา) 
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ล าดับ ต าแหน่งและสายงานใน อบต. ควร ต าแหน่งและสายงานใน อบต. ขุนควร ต าแหน่งและสายงานใน อบต. นาปรัง 
 พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

 - ครู คศ.2 (1 อัตรา) 
 - ครู คศ.1 (3 อัตรา) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (งบอุดหนุน) จ านวน 3 อัตรา 
 - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (งบอุดหนุน) (2 อัตรา) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1 อัตรา) 

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ครู คศ.2 (3 อัตรา) 
 - ครู คศ.1 (8 อัตรา) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (งบอุดหนุน) (3 อัตรา) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1 อัตรา) 
- ผู้ช่วยนักสันทนาการ (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-ผู้ดูแลเด็ก     (งบอุดหนุน)  2 อัตรา 
-ผู้ดูแลเด็ก    งบ อบต.   2  อัตรา 

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ครู คศ.2 (1 อัตรา) 
 - ครู คศ.1 (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 -  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (งบอบต.) (1 อัตรา) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- ผู้ดูแลเด็ก ( 1 อัตรา) 

 
 



จากการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลควร องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนควร และองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
บริบท ลักษณะภูมิประเทศงบประมาณใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังที่แตกต่างกันพอสมควร แต่ไม่มากนัก 
ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร จึงยังไม่มีความ
จ าเป็นต้อง ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด และจ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบันสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบล
ควร มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ส าหรับสายงานผู้บริหารหรืออ านวยการท้องถิ่นคาดการณ์ว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้จ านวนพนักงานส่วนต าบลตาม
กรอบอัตราก าลังที่ตั้งไว้ จะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  3.8 มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนอย่างน้อยปีละ     
1 ครั้ง 

     องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยให้ได้รับการส่งเสริมให้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม ทั้งให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๒๖๗ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลกรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายประจ า ฝ่ายการเมือง และรวมถึงพนักงานจ้างทุกคน 
ทุกต าแหน่ง ดังนี้ 

 1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (1) หลักสูตร ระเบียบและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  (2) หลักสูตร วินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
  (3) หลักสูตร สิทธิสวัสดิการข้าราชการ 
  (4) หลักสูตร พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  (5) หลักสูตร คุณภาพชีวิตในการท างาน   

 2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (1) หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  (2) หลักสูตร ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  (3) หลักสูตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (4) หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  (5) หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (6) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

 3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  (1) หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ 
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  (2) หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 
  (3) หลักสูตร นักวิชาการสาธารณสุข 
   (4) หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  (5) หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล 
   (6) หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน 
  (7) หลักสูตร นิติกร 
  (8) หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (9) หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
                   (10) หลักสูตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  (11) หลักสูตร นักวิชาการศึกษา 
  (12) หลักสูตร เจ้าพนักงานพัสดุ 
  (13) หลักสูตร นายช่างโยธา 
  (14) หลักสูตร ครู (ผู้ดูแลเด็ก)        

 4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (1) หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น 
  (2) หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป 
  (3) หลักสูตร นักบริหารงานคลัง 
  (4) หลักสูตร นักบริหารงานช่าง 
  (5) หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา  

 5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  (1) หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
  (2) หลักสูตร การปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  (3) หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร มีความครบถ้วน 

และองค์การบริหารส่วนต าบลควร สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลควร จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร 
ว่ามีปัญหาและมีความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญอะไรบ้าง  ดังนี้ 

 สภาพปัญหาของพ้ืนที่ต าบลควร 
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ต าบลควร ซึ่งได้แยกปัญหาออกเป็นหลายๆ ด้านโดย

แยกตามแผนพัฒนาต าบลช่วง 3 ปี ซึ่งมีการพิจารณาปรับแผนนี้เป็นประจ าทุกๆ ปี เพ่ือความเป็นปัจจุบัน 
ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.1 สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1) การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ(ถนนลาดยาง)  
2) ถนนลูกรังตามซอยต่างๆในหมู่บ้าน เป็นโคลน 
3) ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
4) น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอ(ไม่สะอาด) 

  2. ด้านเศรษฐกิจ 
1) ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง 
2) ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า 
3) ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมที่แน่นอนในช่วงเวลาที่ว่างงาน 
4) ค่าครองชีพสูง 
5) ขาดการรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆในการต่อรองราคาผลผลิต 

  3. ด้านสังคม 
1)  ค่านิยมการดื่มสุราของเยาวชน 
2)  การดื่มสุราของประชาชน (ในการท ากิจกรรมร่วมกัน) 
3)  ผู้สูงอายุที่ไม่มีสวัสดิการและผู้ดูแล 
4)  ผู้ด้อยโอกาสในสังคมท่ีเพ่ิมข้ึน 
5)  วัยรุ่นมั่วสุม ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

4. ด้านสาธารณสุข  และการอนามัย 
1)  แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
2)  การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนไม่ทั่วถึง 
3)  การแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า 

5. ด้านการศึกษา วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
2)  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
3)  ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
4)  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน 

   

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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  6. ด้านการเมืองการบริหาร 
1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
2) ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ขาดหลักในการบริหารงานของกลุ่มต่างๆในชุมชน และงบประมาณ 

  7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) การบุกรุกพ้ืนที่ป่าของเกษตรกร 
2) การใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืช 
3) การขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
4) ภัยแล้งที่ซ้ าซาก 
5) การบริหารจัดการขยะในชุมชน 
6) การใช้สารเคมีในดินมาก ท าให้ดินขาดความสมดุล 

4.2 ความต้องการของประชาชน 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1)  ต้องการให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ในซอยต่างๆ หรือเส้นทางที่มี

ประชาชนสัญจรไปมาในทุกหมู่บ้าน 
   2)  ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น(ไฟกิ่ง) โดยเพ่ิมจากเดิมที่มีประมาณ

หมู่บ้านละ 10 จุดเป็น 20 จุด จนกระทั้งเพ่ิมครบทุกจุดที่มีความเสี่ยงอันตราย 
   3)  ต้องการให้ก่อสร้างระบบประปาในทุกหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นประปาขนาดกลาง และ

ใหญ่ หรืออาจเป็นระบบประปาภูเขา รวมทั้งการสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
   4)  ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโดยการเป็นถนนคอนกรีต 

หรือถมถนนลูกรังในซอยต่างๆ ด้วยหินคลุก หรือทราย 
  2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
        1) ต้องการให้ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน โดยเน้นทางด้านกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีการ
รวมกลุ่มด าเนินการร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพให้สามารถเป็นทางเลือก
ของการสร้างรายได้ของชุมชน 
     2) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการ
รวมกลุ่ม เพ่ือต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมช 
     3) ต้องการให้มีการสงเสริมให้ลดต้นทุนการผลิตทางด้านเมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย 
     4) การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพใหม่ให้แก่ประชาชน 
  3. ด้านสังคม 
     1) ให้มีการออกกฎระเบียบที่มีการบังคับใช้ทั้งต าบลในการลดเหล้าในงานเทศกาล
ต่างๆ โดยเฉพาะงานรื่นเริง และงานที่จัดเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณี 
     2) การจ ากัดการดื่มเหล้าในเยาวชน รวมทั้งออกระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายสุรา
ของร้านค้าต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลควร 
     3) จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยอาจเป็นในรูปของเบี้ยยังชีพ  การ
ตรวจสุขภาพฟรีประจ าปีแก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
     4) เพ่ิมการตรวจตราวัยรุ่น และประสานงานกับทางต ารวจในพ้ืนที่ช่วยสอดส่องดูแล
วัยรุ่นที่มีการรวมกลุ่มในจุดต่างๆในพ้ืนที่ต าบลควร 
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  4. ด้านสาธารณสุข และอนามัย 
     1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเสียงตามสายเกี่ยว กับการโรคและ
เหตุการณ์ต่างๆที่เก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ก าลังระบาดในพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้ประชาชนได้รับทราบก่อน 
     2) การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของ
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  
     3) การตรวจสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ประจ าทุกปี โดยเป็นการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ออกตรวจให้ครบทุกหมู่บ้าน 
  5. ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     1) มีระบบการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆในพ้ืนที่ โดยให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด
และง่ายที่สุดด้วย เช่นทางเสียงตามสาย ทางกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ และในการประชุมประจ าเดือน 
        2) การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกคนที่ต้องการศึกษาเล่าเรียน 
     3)  มีกิจกรรมที่เป็นการสืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม และมีประชาชนทุกวัยเข้าร่วมเพ่ือเป็นการสร้างส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
  6. ด้านการเมืองการบริหาร 
     1) การบริหารงานของท้องถิ่นต้องมีการประชุมชี้แจ้งโดยสรุปเป็นรายงาน ต่อที่
ประชุมของหมู่บ้าน ในรอบทุกๆ เดือน 
     2) มีการประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมทั้งการด าเนินงานขององค์กรด้วย 
     3)  การให้ความรู้กับประชาชนในการบริหารงานของกลุ่มต่างในชุมชน ทั้งการ
บริหารงานของกลุ่มและการบริหารงบประมาณด้วยเพื่อให้กลุ่มๆต่างด าเนินการอยู่ต่อไปได้ 
  7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1) การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร และมีการแบ่งเขตพ้ืนที่ของท า
การเกษตรและพ้ืนที่ป่าไม ้
     2) การให้ความรู้ พร้อมทั้งผลิตสิ่งที่มาทดแทนการใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืช  
และต้องรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้สารเคมีลง 
     3) ก่อสร้างระบบจ่ายน้ าที่มีประสิทธิ์ภาพรวมทั้งระบบการชลประทานใน พ้ืนที่
การเกษตร และหาแหล่งน้ าใหม่ที่สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพ่ือแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าที่ขาดแคลน
ซ้ าซากอยู่เสมอ 
     4) ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะของหมู่บ้านเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า โดยประสานงานกับ
ส านักงานป่าไม้ในพ้ืนที่ 
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  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลควรนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลควรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านและการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกัน 
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลควรยังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม  
และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ
โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552     
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินการตามภารกิจ
ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลควร ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถก าหนดแบ่งภารกิจได ้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้ก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าจะต้องด าเนินการด้านใดบ้างซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวแล้ว พบว่าในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจและ
หน้าที่จะต้องท าให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนี้ 
                5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) ภารกิจที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
ไม้ไผ่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ขุดลอกแม่น้ าล าคลอง ฯลฯ 

(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) ภารกิจที่
องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมรางรินคอนกรีต
เสริมเหล็ก การก่อสร้างอ่างเก็บน้ า การก่อสร้างประปาหมู่บ้าน การปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  

(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) ภารกิจที่
องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การติดตั้งไฟกิ่งตามถนน และซอยต่างๆ ในหมู่บ้าน 
และขยายไฟฟ้า (เพ่ิมเสาไฟฟ้า) ให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) ภารกิจที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ ก่อสร้างรางระบายน้ าในหมู่บ้าน 

5.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) ภารกิจที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ 
                5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งงานสังคม
งานสังคมสงเคราะห์ด้วย (มาตรา 67(6)/มาตรา 16(10)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการสร้าง
รายได้ในกลุ่ม และมีการตรวจสุขภาพให้ฟรีในทุกๆปี 

(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) และการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ จัดหาวัสดุที่เกี่ยวกับการป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะที่น าไข้เลือดออก รวมทั้งโรคที่มากับ
สัตว์เลี้ยงในชุมชนหมู่บ้านด้วย 
                         (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(มาตรา 68(4)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ ด าเนินการก่อสร้าง
หอประชุมของทุกหมู่บ้าน ก่อสร้างสวนสาธารณะในชุมชนที่มีความพร้อมด าเนินการ ส่งเสริมการเล่นกีฬา
เพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
                         (4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 
16(2)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การก่อสร้างบ้านแก่ผู้ที่ไม่มีที่อยู่
อาศัย รวมถึงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา และสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดีในการดูแลที่อยู่อาศัยให้กับชุมชน 
                         (5) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16(5)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านใน
เรื่องท่ีมีความส าคัญกับการพัฒนาในพื้นที่ 
                 5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                         (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) ซึ่งภารกิจที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การตั้งด่านและจุดสกัดในจุดเสี่ยงที่ส าคัญในทุกชุมชนและหมู่บ้าน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุบ่อย รวมถึงด าเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดูแล
และให้บริการเก่ียวกับงานสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
                         (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 
68(8)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่เวรยาม
ประจ าจุดที่มีทรัพย์สินทางราชการ 
                         (3) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 
16(17)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนที่ถูกหลักอนามัย การจัดซื้อรถเก็บขยะ การก่อสร้างที่ท าลายขยะในต าบล 
                 5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                         (1) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) ภารกิจที่
องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนมีการรวมกลุ่มตั้งกลุ่มกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนปุ๋ย กองทุนเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ   
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                        (2) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ ส่งเสริมให้มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ฝายน้ าล้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณี
พ้ืนบ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน สร้างรายได้และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแก่ประชาชน
ทั่วไปด้วย 
                        (3) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) ภารกิจที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ ส่งเสริมกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ รวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นการสร้างงานสร้างรายได้เสริม 
                        (4) พาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) ภารกิจที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ ส่งเสริมเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่มอาชีพต่อไป 

 5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
                         (1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 
67(7)) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การปลูกป่าทดแทน การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ฯลฯ 
                         (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การ
บริหารจัดการขยะในชุมชน จัดหารถเก็บขยะในชุมชน 

 5.6  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

      (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67(8)) / (มาตรา 17(18)) ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะต้องด าเนินการ 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมสลากภัตต์ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา รวมทั้งการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วย ฯลฯ 

      (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) / (มาตรา 16(9)) 
ภารกิจที่รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนจะต้องด าเนินการ ได้แก่ ส่งเสริมอาหารกลางวัน
แก่เด็ก ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาของคนในชุม 

 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     (1) สนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) ภารกิจที่รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนจะต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ การประชุมสัมมนาร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ เช่น
โครงการสัมมนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนต าบล และการประชุมสัญจรของคณะ
บริหาร 

     (2) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) ภารกิจที่รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ
ในชุมชนจะต้องด าเนินการ ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นการก่อสร้างหรือการแก้ไข
ปัญหาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลควร 
แบบองค์รวม มีดังนี ้
  จุดแข็ง (Strength=s)   
  1. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร  
  2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์ 
  3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร 
  จุดอ่อน (Weak-W )  

 1.  พ้ืนที่การเกษตรขาดน้ าและการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 
 2.  ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ ที่มีความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม 
 3.  ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร 
 4.  ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา 
 5.  ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต  ของประชาชน 
 6.  ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.  บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
 8.  การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าท่ีควร 

 โอกาส (Opportunity – O) 
 1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
 2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 3. การส่งเสริมสินค้าโอทอปในต าบล 
 4. โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 5. จังหวัดให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / 

ครอบครัว 
 6.  การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว 

 อุปสรรค ( Threat – T )  
 1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน 
 3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
 5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
 6.  ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลควรเป็นราย
ด้านแยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strength=s)   
 1. การคมนาคม  ถนนหนทาง  ใช้งานได้  พอสมควร 
 2. มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร 
 3. มีบ่อน้ าตื้น  บ่อบาดาล  ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค  บริโภค 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 4. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต พอสมควร 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
 โครงสร้างพ้ืนฐานในบางหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพเป็นหลุม

เป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน 

โอกาส (Opportunity=O)   
                 1. หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้การสนับสนุน
งบประมาณในเส้นทางสายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง 
                 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
                 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 

2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง (Streng=s)   
 1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการ

พัฒนาในด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ

คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุ ขภาพ ของ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน 

หมู่บ้านและต าบลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น รดน้ าผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
 1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
 2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความ

ช่วยเหลือ 
 3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ท าหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง 
 4. ผู้น าระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่าง

จริงจัง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

  2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

 3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและ
วิถีชีวิตของประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

 4. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได้ เช่น โรค
เอดส์ โรคไข้เลือดออก 

โอกาส (Opportunity=O)   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา โอกาสที่จะ
ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแล
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลได้โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบล 

 4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น   
อย่างดี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โรงพยาบาลประโคนชัย 
  5. มีการถ่ายโอนอ านาจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Streng=s)   
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและให้

การสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลท าหน้าที่ประสานงานระดับ

หมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกร

และวิสาหกิจชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
 1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
 2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยัง

ไม่มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ด้านต่างๆ 
  2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินการ
ของกลุ่มต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความ
ล่าช้าในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
  3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตาม
ประเมินผลท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลัก
ของครอบครัว 

4.การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Streng=s)   
 1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น 

 3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
 1. ผู้น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมน้อย 
 2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านท าได้ไม่ทั่วถึง 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้
ความส าคัญ และได้ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
  2. กระแสสังคม ให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาด

ความต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

จุดแข็ง (Streng=s)   
 1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการ

พัฒนาในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ

คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
 4. เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  

จุดอ่อน (Weakness=W)   
 1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน 

ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
 2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดพะเยาให้
ความส าคัญ 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
   1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

6.ด้านการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุดแข็ง (Streng=s)   
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง

สม่ าเสมอ 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมา

ใช้ในการบริหาร 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
 1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
 2.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
 4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในเกณฑ์ต่ า 

โอกาส (Oportunity=O)   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพะเยา มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
เทคโนโลยีในการท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 

 4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ 

ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

 3. ระเบียบต่างๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
การจัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ 
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คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลควรได้ท าการ
วิเคราะห์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลจากอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงบัญญัติ
ไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และนโยบายของผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควรตอลดจนนโยบายของ
รัฐบาลแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควรโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
           1) ภารกิจหลัก เป็นหน้าที่ที่ต้อง ท าหน้าที่ประการนี้เป็นหน้าที่ที่กฎหมายบังคับให้
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท าให้เป็นผลดี ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมิอาจปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ประการนี้ได้หรือไม่บังเกิดผลดีถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นบกพร่องต่อหน้าที่หรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ 
  2)  ภารกิจรอง  เป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะท าหรือไม่กระท าก็ได้  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางการคลัง จ านวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ จ านวนทรัพย์สิน และความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ เป็นเกณฑ์ชี้วัด แต่เป็นข้อน่าพิจารณาว่าการที่องค์การบริหารส่วนต าบลใด
จะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรองได้นั้นควรอย่างยิ่งที่จะลุล่วงในภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน
สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลควร น าภารกิจที่ได้จากภารกิจ อ านาจ หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์และพิจารณาแล้ว เห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ 
ได้แก่ 

ภารกิจหลัก 

 1   ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้าน

 เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน 
2. การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้าน

 การเกษตร 
3. การพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการ

ประกอบอาชีพ 

  2   ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

และ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

6. ภารกิจหลักและภารกจิรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
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4.  การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
5.  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
6.  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
7.  การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง   
8. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และ

การประกอบอาชีพและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

  3   ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 1. ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3.  การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
5. การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ 
 6. การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

ภารกิจรอง 

  1   ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม  
3. การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ  
4. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 

1. การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิต 

2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ภารกิจทั้ง 5 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลควรได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชน ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ 

ได้แก่  
1) ส านักปลัด  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

         ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลควรได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 40 อัตรา 
แยกเป็นพนักงานส่วนต าบล จ านวน 17 อัตรา พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 4 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 14 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน   
4 อัตรา 
  จากโครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลควร เมื่อน ามา
วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการบริหารงานแล้วมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 

  1. การใช้คนมีความเหมาะสมกับงานในด้านความรู้ความสามารถหรือไม่ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้ท าการวิเคราะห์วางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการ
วางแผนเพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและประเมินความรู้
ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือการฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
ใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานของแต่ละ
บุคคล ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่  การจัดหน่วยงานและ
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดรวดเร็ว ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มี
คุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครด าเนินการแทนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
แต่ละบุคคลโดยปฏิบัติงานในด้านนั้นๆ 

  2. จ านวนปริมาณงานและปริมาณคนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง
ต่างๆ ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิม งานใดควรลด ส่วนราชการไหนใช้คน
เกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนราชการใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสม
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคน
ในองค์การ โดยมีแนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน การแบ่งงานโดยค านึงถึง
ปริมาณงานและปริมาณบุคลากรโดยให้เหมาะสม 

  3. ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้ค านึงถึงการก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ

ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ
มีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า        
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

ประสิทธิผล จึงควรสรรหาพนักงานและลูกจ้างของส่วนราชการที่ยังว่างอยู่ให้ครบ เพ่ือให้การก าหนด
กรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลควร มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการก าหนดอัตราก าลังไว้ในแผนอัตราก าลัง  

4. ปัญหาการโอน (ย้าย) มีบ่อยครั้งหรือไม่ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการรับโอนและให้โอนพนักงานส่วนต าบลในรอบ 3 ปีที่

ผ่านมาค่อยข้างน้อย เหตุผลของการรับโอนพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และ
พัฒนาพนักงานขององค์กรเป็นหลัก  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ต่อการ
ท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้
ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูก
ทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่ อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้
อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้ 
    1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่ 
  1.1 S มาจาก Strengths 
                    หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต     
จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
                      1.2 w มาจาก Weaknesses 
                   หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
              2. ปัจจัยภายนอก (ExInternal Environment Analysis) ได้แก่ 
                   2.1 O มาจาก Opportunities 
                   หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่ โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
                   2.2 T มาจาก Threats 
                   หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควร (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 30 - 45 ปีเป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด
รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน  W 
1. มีความรู้ ไม่ เพียงพอกับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3 .มีภาระหนี้สิน 
4.ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่ค านึ งถึ ง
กฎระเบียบของทางราชการ 

โอกาส O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด
ความร่วมมือในการท างานได้ง่าย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทิศตนได้
ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด  T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
3. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้
ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควร (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5.ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆที่ได้ 
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน  W 
1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 

โอกาส 0 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.
เป็นอย่างด ี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ป.ตรี/ป.โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บั งคับบัญชาตามสายงานมี
บทบาทในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด T 
1.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความ 
สัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การด าเนินการทาง
วินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ ากัดท า ให้ต้อง เ พ่ิม พูนความรู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ
อบต.  
4.งบประมาณน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับพ้ืนที่ 
จ านวนประชากร และภารกิจ 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

  ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
   1. ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
   2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
   3. บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจาก

กรอบอัตราก าลังและการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
   4. การก าหนดต าแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับ

ภารกจิหน้าที่ 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
    1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรอบ

อัตราก าลังพนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะสมกับงาน 
    2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และ
ระบบการให้รางวัลตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ 

    3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุก
ระดับ ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะ
บุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

    4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากร  
ที่ปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การ
พัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 
 
 
  

จากสภาพปัญหาองค์การบริหารส่วนต าบลควร มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และงาน
สนับสนุนส่วนราชการอื่น 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษา 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็จ  บ านาญ เงินอ่ืนๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดท าบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบ
ทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์  อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง     
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงการควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล งานเกี่ยวกับแผนงาน และงานอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม 
ท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการเล่นกีฬา และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

8.1 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับ
ภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจ
นั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตาม
ภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะ
พิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้ 

  

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
1.3 งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
-  งานงบประมาณ 
1.4 งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.5 งานกิจการสภา อบต. 
-  งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-  งานการประชุม 
-  งานอ านวยการและประสานงาน 
1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานอนามัยชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
- งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
1.7 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ 
-  งานป้องกัน 
-   งานฟ้ืนฟู 
- งานป้องกันยาเสพติด 
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 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

- งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.9 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 
2. กองคลัง 

๒.๑ งานการเงิน 
-  งานการเงิน 
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานบัญชี 
-  งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคมุเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

๒.3 งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากรค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุม เร่งรัดรายได้ 
-    งานแผนที่ภาษ ี
๒.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
- งานทะเบียนทรัพย์สิน  
- งานพัสดุ 

 
3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
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- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุม เร่งรัดรายได้ 
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- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
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- งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
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 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
3.4  งานผังเมือง 
- งานส ารวจแผนที่ 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

 
4. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน 
-  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา 

4.2 งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
    - งานสภาวัฒนธรรมต าบล 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา 
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
   - งานบริหารโครงการฝึกสอน ฝึกซ้อมและการ
แข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ต าบล และจังหวัด 
   - งานกีฬาประชาชน 
 

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
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- งานระบายน้ า 
3.4  งานผังเมือง 
- งานส ารวจแผนที่ 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
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-  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- งานส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา 

4.2 งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
    - งานสภาวัฒนธรรมต าบล 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา 
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ 
   - งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
   - งานบริหารโครงการฝึกสอน ฝึกซ้อมและการ
แข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ต าบล และจังหวัด 
   - งานกีฬาประชาชน 
 

 
หมายเหตุ  ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังใหม่ หากมีความจ าเป็นด้านภารกิจ

และปริมาณงานสามารถก าหนดงานใหม่และต าแหน่ งสายงานผู้ปฏิบัติ เ พ่ิมขึ้นได้               
แต่ไมส่ามารถก าหนดฝ่าย/กองขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากการประเมินความเหมาะสมในการก าหนด
ฝ่าย/กอง เพ่ิมขึ้นใหม่ จะต้องจัดท าแบบประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ
เสียก่อนเมื่อ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วน
ราชการได้แล้ว ก็ให้ด าเนินการประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 ๘.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ

ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด      
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรและเพ่ือให้การ



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 25๖6 

ส่วนราชการ กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 
2564 2565 25๖6 2564 2565 25๖6 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
ส านักงานปลัด 

พนักงานส่วนต าบล อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 
นิติกร (ปก./ชก.) 

ลูกจ้างประจ า 
ภารโรง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานทั่วไป 
 

กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

2 
 

 
 

1 
1 
1 
1 
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1 
1 

1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

2 
 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

2 
 

 
 

1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
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1 
1 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 

ส่วนราชการ กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม่ เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 
2564 2565 25๖6 2564 2565 25๖6 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานทั่วไป 
 

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานทั่วไป 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
ครู 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

4 
 

3 
2 
1 

 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

4 
 

3 
2 
1 

 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

4 
 

3 
2 
1 

 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

4 
 

3 
2 
1 
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- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
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- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
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รวม 40 40 40 40 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

(1)  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

(2) เงินประจ าต าแหน่ง หมายถึง เงินประจ าต าแหน่งตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2559 และเงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจ่ายเท่ากับเงินประจ าต าแหน่ง
ดังกล่าว  

(3)  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คือ การค านวณเพ่ือประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
      (3.1) กรณีต าแหน่งที่มีคนครอง ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในอัตราคนละ 1 ขั้น     

ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี 
      (3.2) กรณีต าแหน่งที่ก าหนดใหม่ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจาก (อัตราเงินเดือนขั้นต่ า

ของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด) หาร 2 
คูณจ านวน 12 เดือน) 

(4)  คิดค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปีคิดจาก (1) + (2) + (3)  
(5)  ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 
(6)  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในแต่ละปี รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพ่ิมค่าวิชา 
(พ.ค.ว.) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจ าต าแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.)    
เป็นต้น ให้ประมาณการในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 โดยคิดจาก (5) 
(7) คิดจาก (5) + (6) 
(8) คิดจาก (7) คูณ 100 หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลควรได้น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างมาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ส าหรับน าไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการ ใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนี้ 

ที่ ชื่อสายงาน ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) หมายเหต ุ

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง (2) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

1 
 
 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
 

11 
12 
13 
14 

 
15 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ส านักปลัด 
พนักงานส่วนต าบล 

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นักทรัพยากรบุคคล  
นักพัฒนาชุมชน  
นักวิชาการสาธารณสุข 
นิติกร 
เจ้าพนักงานธุรการ  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ลูกจ้างประจ า 
ภารโรง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
 

กลาง 
 
 
 

ต้น 
ชก. 
ชก. 

ปก./ชก 
ปก./ชก 
ปก./ชก 

ชง. 
ปง. 
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- 
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1 
1 
1 
1 
 

2 

1 
 
 
 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
1 
๑ 
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- 
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1 
 

470,280 
 
 
 

393,600 
349,320 
362,640 
355,320 

  355,320 
  355,320 
207,720 
291,240 

 
171,720 

 
138,000 
180,120 

  138,000 
153,600 

 
216,000 

 

168,000 
 
 
 

42,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
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1 
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2 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
 

2 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
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- 

- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

16,440 
 
 
 

13,620 
13,320 
13,440 
12,000 
12,000 
12,000 
9,000 
9,000 

 
6,480 

 
- 

7,320 
- 

6,240 
 
- 

16,440 
 
 
 

13,620 
13,440 
13,320 
12,000 
12,000 
12,000 
9,000 

11,160 
 

7,080 
 

5,520 
7,560 
5,520 
6,480 

 
- 

16,440 
 
 
 

13,620 
13,320 
13,320 
12,000 
12,000 
12,000 
9,240 

10,920 
 

7,080 
 

5,760 
7,800 
5,760 
6,720 

 
- 

654,720 
 
     
   

449,220 
362,640 
376,080 
367,320 
367,320 
367,320 
216,720 
300,240 

 
178,200 

 
138,000 
187,440 

  138,000 
159,840 

 
216,000 

671,160 
 
 
 

462,840 
376,080 
389,400 
379,320 
379,320 
379,320 
225,720 
311,400 

 
185,280 

 
143,520 
195,000 
143,520 
166,320 

 
216,000 

687,600 
 
 
 

476,460 
389,400 
402,720 
391,320 
391,320 
391,320 
234,960 
322,320 

 
192,360 

 
149,280 
202,800 
149,280 
173,040 

 
216,000 

 
 
 
 

ว่างเดิม 
 
 

ว่างเดิม 
ว่างเดิม 
ว่างเดิม 

 
 
 
 
 

ว่างเดิม 
 

ว่างเดิม 
 
 

ว่างเดิม 
1 อัตรา 

 
 
 
 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 
 

ที่ ชื่อสายงาน ระดับ
ต าแหน่ง 

จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) หมายเหต ุ

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง (2) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 
 

16 
17 
18 
19 

 
21 
22 
23 

 
24 

 
 
 

25 
26 

 
27 

 
28 

 
 
 

29 
 

30 
 

31 

กองคลัง 
พนักงานส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
เจ้าพนักงานพัสดุ  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
   

กองช่าง 
พนักงานส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)   
นายช่างโยธา  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา)  
นักวิชาการศึกษา  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 
 
ต้น 
ชก. 
ชก. 

ปง./ชง. 
 

- 
- 
- 

 
1 
 
 
 

ต้น 
ปง./ชง. 

 
- 
 
- 
 
 
 

ต้น 
 

ปก./ชก. 
 
- 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
 

1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 

1 
1 
1 
- 

 
- 
1 
1 

 
- 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 
- 
 
 
 

1 
 
- 
 

1 

 
 

311,640 
323,760 
336,360 
297,900 
 
138,000 
151,440 
179,280 
 
108,000 

 
 
 

389,400 
291,240 

 
125,760 

 
108,000 

 
 
 

342,720 
 

355,320 
 

153,960 

 
 

42,000 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 

42,000 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

42,000 
 
- 
 
- 

 
 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 
 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

12,120 
12,600 
12,960 
9,720 

 
- 

6,120 
7,200 

 
- 
 
 
 

13,320 
11,040 

 
5,040 

 
- 
 
 
 

13,440 
 

12,000 
 

6,240 

 
 

12,600 
12,960 
13,320 
9,720 

 
5,520 
6,360 
7,560 

 
- 
 
 
 

13,440 
11,160 

 
5,280 

 
- 
 
 
 

13,320 
 

12,000 
 

6,480 

 
 

12,960 
13,320 
13,440 
9,720 

 
5,760 
6,600 
7,800 

 
- 
 
 
 

13,080 
10,920 

 
5,520 

 
- 
 
 
 

13,080 
 

12,000 
 

6,720 

 
 

365,760 
336,360 
349,320 
307,620 

 
138,000 
157,560 
186,480 

 
108,000 

 
 
 

444,720 
302,280 

 
130,800 

 
108,000 

 
 
 

398,160 
 

367,320 
 

160,200 

 
 

378,360 
349,320 
362,640 
317,340 

 
143,520 
163,920 
194,040 

 
108,000 

 
 
 

458,160 
313,440 

 
136,080 

 
108,000 

 
 
 

411,480 
 

379,320 
 

166,680 

 
 

391,320 
362,640 
376,080 
327,060 

 
149,280 
170,520 
201,840 

 
108,000 

 
 
 

471,240 
324,360 

 
141,600 

 
108,000 

 
 
 

424,560 
 

391,320 
 

173,400 

 
 
 
 
 

ว่างเดิม 
 
 
 
 
 

ว่างเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่างเดิม 
 
 
 
 
 

ว่างเดิม 
 
 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 
ที่ ชื่อสายงาน ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 

ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3) ค่าใช้จ่ายรวม (4) หมายเหต ุ

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง (2) 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

 
 

32 
33 

 
34 
35 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควร 
พนักงานครู 

คร ู
คร ู

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 

 
 

คศ.2 
คศ.1 

 
- 
- 

 
 

1 
3 
 

3 
2 

 
 

1 
3 
 

2 
2 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 

1 
3 
 

3 
2 

 
 

1 
3 
 

3 
2 

 
 

1 
3 
 

3 
2 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 

- 
- 

 
 
- 
- 
 

- 
- 

 
 
- 
- 
 

- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 

- 
- 

 
 
- 
- 
 

- 
- 

 
 
- 
- 
 

- 
- 

 
 
- 
- 
 

- 
- 

 
 

พนักงานครูจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ทั้ง 4 อัตรา 

 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ่ายจากเงินอุดหนุน  

ทั้ง 5 อัตรา 
ว่างเดิม 1 อัตรา 

(5) รวม  40 27 7,750,980 336,000 40 40 40 - - - 252,660 274,860 276,900 8,339,640 8,614,500 8,891,400  
(6) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15%               1,250,946 1,292,175 1,333,710  
(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น               9,590,586 9,906,675 10,225,110  
(8) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            24.45 24.05 23.64  

 
หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนต าบลควรได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นเงิน  37,367,120  บาท 
 - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  (37,367,120 x 5%) + 37,367,120  เป็นเงิน  39,235,476 บาท 
 - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  (39,235,476 x 5%) + 39,235,476 เป็นเงิน  41,197,243  บาท 
 - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  (41,197,243 x 5%) + 41,197,243 เป็นเงิน  43,257,105  บาท 

 



   
  10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ปลัด อบต. (1) 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
 

ส านักปลดั อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1.  งานบริหารทั่วไป 
2.  งานนโยบายและแผน 
3.  งานกฎหมายและคด ี
4.  งานการเจ้าหนา้ที ่
5.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
6.  งานกิจการสภา อบต. 
7.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
8. งานส่งเสริมการเกษตร 
9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. งานการเงนิ 
2. งานการบัญช ี
3. งานพฒันาและจัดเก็บรายได ้
4. งานทะเบียนทรัพย์สนิและ

พัสด ุ
 
 
 

1.  งานบริหารงานช่าง 
2.  งานแบบแผนและควบคุมการ
ก่อสร้าง 
3.  งานประสานสาธารณปูโภค 
4.  งานผังเมือง 

 

 

 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

๑  งานบริหารการศึกษา 
๒ งานสง่เสริมการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
3 งานกีฬาและนันทนาการ 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

โครงสร้างส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
คศ.1/ 
คศ.2 

   จ านวน 1 - - 3 2 - - 1 1 - - 1 4 2 15 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จพง.ปัองกันและบรรเทาสาธารณภยั ปง/ชง (1) 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 

 
 

งานบริหารทั่วไป 
- ผช.จพง.ธุรการ  (1) 
- ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (1) 
- ภารโรง  (1) 
- คนงานท่ัวไป  (1) 
 

 
 

งานนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก (๑)  

 
 

งานสวัสดิการสังคม 
นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (๑) 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) 

 

 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (๑) 

 
 

ส านักปลัด อบต 
หัวหน้าส านักปลัด (1) 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานกฎหมายและคดี 
นิติกร ปก/ชก(1) 

 
 

 
งานกิจการสภา อบต. 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1) 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 
คนงานทั่วไป (๑) 

 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก (๑) 

 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

  โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

   
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
คศ.1/ 
คศ.2 

   จ านวน 1 - - - 2 - - 1 - - - - 3 1 8 

งานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6   ว่าง 

 
 

ส่วนการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 7) ว่าง 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
นักวิชาการพัสดุ 3-๕/6 ว่าง 

จพง. พัสดุ  2 (1) 
 

 
 

งานการคลัง 
นักวิชาการคลัง  5  (๑) 

 

 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 (1) 
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ จ.1 (1) 

 
 

ส่วนการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 7) ว่าง 

งานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6   ว่าง 

 
 

งานการคลัง 
นักวิชาการคลัง  5  (๑) 

 

 
 

ส่วนการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 7) ว่าง 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
เจ้าพนักงานพัสด ุ ปง/ชง (1) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (1) 
 

 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก (1) 

ผช.จนท.จัดเก็บรายได้  (1) 

 
 

งานการเงิน 
นักวิชาการเงินและบญัชี ปก/ชก (1) 
 

งานบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1) 

คนงานทั่วไป (1) 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง (1) 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

    โครงสร้างของกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
คศ.1/ 
คศ.2 

   จ านวน 1 - - - - - - - 1 -  - 1 1 4 

งานผังเมือง 
คนงานทั่วไป (1) 

 
 

งานประสารสาธารณูปโภค 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) 

        
 

 

งานแบบแผนและควบคุมอาคาร 
นายช่างโยธา ปง/ชง (2) 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (1) 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

โครงสร้างของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป คร ู

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 

รวม  
ภารกิจ 

 
ทั่วไป* ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
คศ.1/ 
คศ.2 

   จ านวน 1 - - 1 - - - - - - 4 - 6 - 12 

กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (1) 
(นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น) 

งานบริหารการศึกษา  
- นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)  (1) 

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ครู (4)   
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (3) 
- ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  (2) 
-  

 

งานกีฬาและนันทนาการ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

 



 
 
   11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/   
เงินค่าตอบแทน 

 

1 นางสาวณัชรัตน์   ขยัก 
รป.บ 

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
33 3 00 1101 

001 
นักบริหารงาน อบต. 
(ปลัด อบต.) 

กลาง 
33 3 00 1101 

001 
นักบริหารงาน อบต. 
(ปลัด อบต.) 

กลาง 
470,280 

 
84,000 

(7,000x12) 
84,000 

(7,000x12) 
 

 
ส านักปลดั 
พนกังานส่วนต าบล 

2 ว่าง ปริญญาตรี/โท/เอก 
33 3 01 2101 

001 
นักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

ต้น 
33 3 01 2101 

001 
นักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

ต้น 393,600 
42,000 

(3,500x12) 
  

3 นางจีรริน   นามมณฑา 
รป.ม. 

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
33 3 01 3103 

001 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

ชก. 
33 3 01 3103 

001 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

ชก. 349,320    

4 นายภูศิน   เตมีซิว 
ร.บ. 

(รัฐศาสตร์) 
33 3 01 3102 

001 
นักทรัพยากรบุคคล ชก. 

33 3 01 3102 
001 

นักทรัพยากรบุคคล ชก. 362,640    

5 -ว่าง- ปริญญาตรี/โท/เอก 
33 3 01 3801 

001 
นักพัฒนาชุมชน 

ปก./
ชก 

33 3 01 3801 
001 

นักพัฒนาชุมชน 
ปก./
ชก 

355,320 
 

   

6 -ว่าง- ปริญญาตรี/โท/เอก 
33 3 01 3601 

001 
นักวิชาการสาธารณสุข 

ปก./
ชก 

33 3 01 3601 
001 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ปก./
ชก 

355,320 
 

   

7 -ว่าง- ปริญญาตรี/โท/เอก 
33 3 01 3105 

001 
นิติกร 

ปก./
ชก 

33 3 01 3105 
001 

นิติกร 
ปก./
ชก 

355,320 
 

   

8 นายธนกฤต  ศรีกันไชย ปวส. 
33 3 01 4101 

001 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 

33 3 01 4101 
001 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
207,720 

 
   

9 นายบัญญัติ  ธะนะ 
ปวส. 

 
33 3 01 4805 

001 
จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ปง. 
33 3 01 4805 

001 
จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ปง. 291,240    

 ลูกจ้างประจ า 
10 นายจรูญ    หล้าต๋ัน ม.6 - ภารโรง - - ภารโรง - 171,720    

 



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/   
เงินค่าตอบแทน 

 

 พนกังานจ้างตามภารกิจ 
11 -ว่าง- ปวช./ปวท./ปวส. - ผช.จพง.ธุรการ - - ผช.จพง.ธุรการ - 138,000    

12 นางสาวภัทรนันท์   ค าใย 
บธ.บ. 

(การจัดการ) 
- ผช.จนท.บันทึกข้อมูล - - ผช.จนท.บันทึกข้อมูล - 

180,120 
 

   

13 -ว่าง- ปวช./ปวท./ปวส. - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน - - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน - 138,000    

14 นายสุพจน์   ชุ่มใจ ม.๓ - 
พนง.ขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) 

- - 
พนง.ขับเครื่องจักรกล 
ขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) 

- 153,600    

 พนกังานจ้างทั่วไป 
15 -ว่าง- ม.6 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000    
16 นายณัฐนนท์   ตามล ม.๖ - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000    

 
กองคลัง 
พนกังานส่วนต าบล 

17 นางสาวนิชาภา  กุณวงค์ 
ปริญญาโท 

(บริหารธุรกิจ) 
33 3 04 2102 

001 
นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

ต้น 
33 3 04 2102 

001 
นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

ต้น 
311,640 42,000 

(3,500x12) 
 
 

 

18 นางณิรดา   โนภิวงค์ 
บธ.บ. 

(การบัญชี) 
33 3 04 3201 

001 
นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ชก. 
33 3 04 3201 

001 
นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ชก. 
323,760  

 
  

19 นางลักษณา  เหมืองหม้อ 
บธ.บ. 

(การจัดการ) 
33 3 04 3203 

001 
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

ชก. 
33 3 04 3203 

001 
นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

ชก. 
336,360    

20 ว่าง ปวช./ปวท./ปวส. 
33 3 04 4204 

001 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

ปง./
ชง. 

33 3 04 4204 
001 

เจ้าพนักงานพัสดุ 
ปง./
ชง. 

297,900 
 

   

 พนกังานจ้างตามภารกิจ 

21 ว่าง ปวช./ปวท./ปวส. - 
ผช.จพง.การเงินและ
บัญชี 

- - 
ผช.จพง.การเงินและ
บัญชี 

- 
138,000 

 
   

22 นางกฤตพร   สุระป้อม 
บธ.บ.(การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์) 

- 
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 

- - 
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 

- 
151,440 

 
   

23 น.ส.กรณิศ  กันทะเนตร 
ปวส. (คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) 
- 

ผช.จนท.พัสดุ 
- - 

ผช.จนท.พัสดุ 
- 

179,280 
 

   

24 -ว่าง- ม.6 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000    



 
 แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔-256๖) 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/   
เงินค่าตอบแทน 

 

 
กองช่าง 
พนกังานส่วนต าบล 

25 นางสาวมิยา  แสงเนตร 
วศ.ม. 

(การริหารงานก่อสร้าง) 
33 3 05 2103 

001 
นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

ต้น 
33 3 05 2103 

001 
นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

ต้น 
389,400 42,000 

(3,500x12) 
  

26 นายเมธาสิทธิ์  ชินายศ ปวส. 
33 3 05 4701 

001 
นายช่างโยธา ชง. 

33 3 05 4701 
001 

นายช่างโยธา ชง. 
291,240 

 
 
 

  

 พนกังานจ้างตามภารกิจ 
27 นายอภิเชษฐ์  บุญสม ปวช. - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - 125,760    
 พนกังานจ้างทั่วไป 

28 -ว่าง- ม.6 - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000    

 
กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนกังานส่วนต าบล 

29 นางสาวฐิตารีย์   คนดี 
ค.ม. 

(บริหารการศึกษา) 
33 3 08 2107 

001 
นักบริหารงานการศึกษา 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 

ต้น 
33 3 08 2107 

001 
นักบริหารงานการศึกษา 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 

ต้น 
342,720 42,000 

(3,500x12) 
  

30 -ว่าง- ปริญญาตรี/โท/เอก 
33 3 08 3803 

001 
นักวิชาการศึกษา 

3-5/
6ว 

33 3 08 3803 
001 

นักวิชาการศึกษา 
ปก./
ชก. 

355,320 
 

 
 

  

 พนกังานครอูงค์การบรหิารส่วนต าบล 
31 นางสาวยุพิน   สุพรม ค.ม.(บริหารการศึกษา) 56-2-0071 ครู คศ.2 56-2-0071 ครู คศ.2 258,840    
32 นางสาวขนิษฐา   เมืองเขียว ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-0200 ครู คศ.๑ 56-2-0200 ครู คศ.๑ 258,840    
33 นางน้อม   ตาค า ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-0239 ครู คศ.๑ 56-2-02๓๙ ครู คศ.๑ 219,240    
34 นางสาวนภัสกร   ใจเย็น ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 56-2-02๔0 ครู คศ.๑ 56-2-02๔0 ครู คศ.๑ 219,240    
 พนกังานจ้างตามภารกิจ 
35 นางวิไล   ภิธรรมมา ม.๖ - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - 152,040    
36 ว่าง ป.ตรี - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - 355,320    
37 น.ส.สาวิณี   ชัยชนะ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - 152,400    
38 นางวรรณดี   ค าหล้า ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) - - ผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) - 135,840    
39 น.ส.อ าพรรณ   ใจเย็น ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) - - ผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) - 134,520    
40 นางสาวอรพัน  ถาวะดี ปวส. - ผู้ช่วย จพง.ธรการ - - ผู้ช่วย จพง.ธรการ - 153,960    



  
 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนา
ชาติ  การให้การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เป็นเรื่องที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลควรจึงก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุก
ระดับขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนา
นอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลควรยังตระหนักเป็น
อย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง     
ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

 1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่
เปิดเผย โปร่งใส ในการท างาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ มีการ
แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
การท างานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้น
แก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ การอ านวยความสะดวก
เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตที่หน่วยงานให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย 

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลควรยังได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลควร ตาม
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
ได้จึงได้ก าหนดแนวทาง ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสร้างกลุ่มผู้น าและ
องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 

- กลยุทธ์ ที่ 1.1  ยกย่องข้าราชการ / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
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- กลยุทธ์ ที่  1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization 
Integrity) 

- กลยุทธ์ ที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมือง
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 

- กลยุทธ์ ที่ 2.1  ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร 
และพระบรมราโชวาท 

- กลยุทธ์ ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่
ข้าราชการทุกระดับ 

- กลยุทธ์ ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิบาล 

- กลยุทธ์ ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้ม 
- กลยุทธ์ ที่ 2.5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับ

ประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
- กลยุทธ์ ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- กลยุทธ์ ที่ 4.1  เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- กลยุทธ์ ที่ 4.2 เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมและ
การติดตามสถานการณ์การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลควร จะด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานให้ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา
จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลกรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 
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(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือประสบการณ์ในท างาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืนๆ ตลอดจนถึง
การขอรับค าแนะน า ปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต้น 

(4) จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพ้ืนที่การ
ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคและทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการให้บริการ
ประชาชนลดลงความซ้ าซ้อนของงานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

(8) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีมาใช้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาล
ก าหนด 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้  
         1. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  2. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ               
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ   
                  3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน   
                  4. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จะพึงต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม 
และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ  
  ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลควร มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน แลไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  
 

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

 


