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  การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - พ.ศ.๒๕66(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี1) 
ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  มีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการใชอัตรากําลังคน การ
พัฒนากําลังคนใหสามารถดําเนินการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระไดสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระสามารถคาดคะเนไดวาใน
อนาคตในชวงระยะเวลา 3 ปขางหนาจะมีการใชอัตรากําลังขาราชการและพนักงานจางตําแหนงใด จํานวนเทาใดจึงจะ
เหมาะสมกับประมาณงานและภารกิจของหนวยงาน อีกท้ังเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไมให
เกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปไดอีกดวย 

ท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2566 ซ่ึงขณะนี้ไดมีการประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2563 และประกาศกําหนดกอง  สํานัก  หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2563 ข้ึนจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป  ครั้งท่ี 1 เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศดังกลาว 
ขางตน 
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แผนอัตรากําลัง 3 ป 

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1) 

 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
   

๑.๑ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.อบต.) ไดมีประกาศคณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก อบต.) เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2558 และเรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
โครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558  จึงตองมีการปรับปรุงแผน
อัตรากําลังรายการตางๆท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๒  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด.) กําหนดตําแหนง 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหคํานึงถึง
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงานตลอดจนท้ังภาระ
คาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) 
จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด  
 ๑.๓  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการ
กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.)จัดทํา
แผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก..จังหวัด ) พิจารณาให
ความเห็นชอบ  โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.) แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  
วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการ
วางแผน การใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลเขาพระไดปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 - พ.ศ. ๒๕66  ข้ึน 
 

๒.  วัตถุประสงค 
   

๒.๑ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม
ซํ้าซอน 
 ๒.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง  โครงสรางให
เหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 ๒.๓  เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี)สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง พนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม 
 ๒.๔   เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ องคการ
บริหารสวนตําบลเขาพระใหเหมาะสม 
 ๒.๕   เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระมีการวางแผนอัตรากําลังการจัดสรรงบประมาณและบรรจุ
แตงตั้งพนักงานสวนตําบลเพ่ือใหการบริหาร องคบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
 2.6  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 2.7 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป (พ.ศ. ๒๕64 - พ.ศ. ๒๕66 ) 

 

 คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ซ่ึงประกอบดวยนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเขาพระ เปนประธาน  หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการและมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 1 
คนเปนเลขานุการ เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
 ๓.๑  วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน) ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อําเภอ  แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปญหาของ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 ๓.๒  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของ จังหวัดสุพรรณบุรีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓  กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานรวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ 
 ๓.๔  จัดทํากรอบอัตรากําลัง  ๓ ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง ไมเกินรอยละ  ๔๐  
ของงบประมาณรายจายประจําป 
 ๓.๕ ใหพนักงานสวนตําบลทุกคน  ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 
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๔.  สภาพปญหาความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
   

1. พ้ืนท่ี  
ตําบลเขาพระ อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเดิมบางนางบวช ไปทางทิศเหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

สามารถเดินทางติดตอไดโดย ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 340  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร 
หรือ ประมาณ 15,625 ไร   ลักษณะพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีลุม ริมฝงแมน้ําทาจีน ทางทิศตะวันออกของตําบลเขาพระ   
มีภูเขาขนาดเล็ก กระจัดกระจายอยูท่ัวไป 

 

 
 
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลเดิมบาง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสพุรรณบุรี 
ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลยางนอนและตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลโคกชาง และตําบลยางนอน อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหัวเขา อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตารางแสดงขอมูลจํานวนประชากรของตําบลเขาพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : สํานักงานทะเบียนราษฎร อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

หมูบาน 
พ้ืนท่ี 

(ตาราง 
กม.) 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร ความหนาแนน 
ของประชากร 

ตอตารางกิโลเมตร ชาย หญิง รวม 

ทาฟน 5.04 132 164 195 359 71.23 

เขาพระ 5.86 718 701 730 1,431 244.20 

ทารวก 1.79 35 43 38 81 45.25 

กํามะเชียร 2.11 16 22 24 46 15.97 

ทามวง 2.88 182 147 174 321 111.46 

เขาชะโอย 6.00 130 178 197 375 62.50 

วังกุลา 1.32 62 95 93 188 116.05 
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2. สภาพสังคม 
2.1 การศึกษา 

- มหาวิทยาลัย    - แหง 
- โรงเรียนประถมศึกษา   2 แหง 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   1 แหง 

2.2  สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรฐั   1 แหง 

2.3 อาชญากรรม 
เขตพ้ืนท่ีตําบลเขาพระ ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน วิธีการ

แกปญหาของอบต. ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจร
ปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยกรวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวง
เทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

2.4 ยาเสพติด 
ปญหาดานยาเสพติดเปนปญหาระดับชาติท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต ความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพยสิน ความสงบสุขของประชาชน รวมท้ังเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ ประกอบกับการดําเนินการแกปญหา
ของรัฐขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน อีกท้ังการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น การ
แกไขปญหายาเสพติด จึงตองใชระยะเวลาในการเยียวยาแกไข หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ หรือแมแต
ประชาชนภายในประเทศ จึงตองรวมมือกันในการสอดสองดูแลแกไข เพ่ือใหปญหายาเสพติดภายในประเทศหมดไปใน
อนาคตโดยทางองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ไดจัดทําโครงการผูประสานงานพลังแผนดิน (25 ตาสับปะรด) 
สนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และจัดโครงการ/กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 2.5 การสังคมสงเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 
  - ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูพิการ ผูปวยเอดส 
  - รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

- ประสานการทําบัตรผูพิการ 

  3. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
   3.1 การคมนาคมขนสง 

 การคมนาคมทางบกโดยรถยนต มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากไดมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตําบล
อยางตอเนื่อง โดยมีเสนทางท่ีสําคัญภายในตําบล ดังนี้  

 - ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 340 ผานตําบลเดิมบาง เขาพระ และยางนอน  
 - ถนนทางหลวงแผนดิน สายทาชาง-ดานชาง ผานตําบลเขาพระ หัวเขา 
 - ถนน รพช. สายเขาพระ กุมโคก ผานตําบลเขาพระ ยางนอน 

3.2  การไฟฟา 
3.2.1 ไฟฟาเขาถึงครบท้ัง    7  หมูบาน 
3.2.2 จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟาคิดเปนรอยละ 100 ของประชากรท้ังหมดในตําบล 
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   3.3 การประปา 
การประปา มีการประปาสวนภูมิภาค สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเปน ๑๐๐ 

เปอรเซ็นต และมี 1 หมูบานท่ีมีประปาของตัวเอง คือ หมูท่ี 11 บานวังกุลา ปญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุน
บอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา   

 4. ระบบเศรษฐกิจ 
  4.1 การเกษตร 

อาชีพหลักของประชากรในตําบล คือ การทํานา รองลงมาไดแก การทําไร การเลี้ยงสัตว พนักงานของรัฐ 
รับจาง และ การคาขาย  
  4.2 การประมง 

การประมง ไดแก การเพาะเลี้ยงปลา กุง กบ เปนตน 
  4.3 การปศสัุตว 

การปศุสัตว ไดแก โค สุกร ไก เปนตน 
  4.4 การบริการ 

สถานีบริการน้ํามัน จํานวน    2 แหง 
  4.5 การทองเท่ียว 

พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธศากยมุนีตรีโลกนาถ จํานวน 1  แหง 
  4.6 อุตสาหกรรม 

 -  อุตสหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน   2  แหง 
 -  โรงงานชําแหละเนื้อ จํานวน    1 แหง 

  4.7 การพานิชย และกลุมอาชีพ 
 -  กลุมอาชีพ หนอไมแกะสลัด     1  แหง 
 -  กลุมอาชีพ ไมดอกไมประดับ    1  แหง 

  4.8 แรงงาน 
ปจจุบันกลุมผูใชแรงงาน 30% ของจํานวนประชากรในตําบลเขาพระ ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี รวมท้ัง

แรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัท หางรานใหญๆ เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยู
อาศัย และพ้ืนท่ีการเกษตร ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

5. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   5.1 การนับถือศาสนา 

 ประชาชนสวนใหญของตําบลเขาพระ นับถือศาสนาพุทธ วัดมีท้ังหมด 4 แหงไดแก 
1. วัดเขาพระ 
2. วัดเขานอย 
3. วัดเขาใหญ 
4. วัดวังกุลา 

   5.2 ประเพณีและงานประจําป 
 ประเพณีวันสงกรานต วันกตัญูผูสูงอายุ และวันครอบครัว ประมาณเดือน เมษายน 
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   5.3 ภมิูปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
    - ภูมิปญญาทองถ่ิน การแปรรูปหนอไม และไมดอกไมประดับ 
    - ภาษาทองถ่ินประชาชนสวนใหญพูดภาษาไทยกลาง และมีลักษะโดดเดนของสําเนียงพูดท่ี
เรียกวา  “พูดเหนอ”  
   5.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
    หนอไมแกะสลัก ไมดอกไมประดับ 

6. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  6.1 น้ํา 
   แหลงน้ํา ท่ีสําคัญและเปนประโยชน สําหรับอุปโภค บริโภค คือแมน้ําทาจีน นอกจากนี้ยังเปน
แหลงน้ําท่ีสําคัญตอการเกษตรดวย  
   6.2 ปาไม  
    ในเขตพ้ืนท่ีไมมีปาไมขนาดใหญ 
   6.3 ภูเขา 
    ภูเขาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีไดแก เขาใหญ และเขาชะโอย 
   6.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   มีพ้ืนท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตร เชน การทํานา ปลูกพืชไร ปลูกไมยืนตน 
ปลูกไม และการปลูกหญาเลี้ยงสัตว 
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สภาพปญหาความตองการของประชาชน 
เพ่ือท่ีจะใหมีการวางแผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2564-2566)  ใหมีความครบถวน องคการ

บริหารสวนตําบลเขาพระสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดวิเคราะหสภาพ ปญหา   
ในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระวามีปญหาอะไรบาง และความจําเปนพ้ืนฐาน ความ ตองการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ โดยสามารถระบุปญหาของเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และความตองการของ ประชาชน     
ในตําบลเขาพระ  ออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้  

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

สภาพปญหา  
1. ถนนบางสายมีสภาพผิวจราจรชํารุดเปนหลุมเปนบอ  
2. การขยายไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ีไมท่ัวถึง  
3 .ระบบการระบายน้ํา  คูระบายน้ํา และทอน้ํามีไมเพียงพอ กอใหเกิดน้ําทวม  
4. บางพ้ืนท่ีการประปาเขาไมถึงและตองใชงบประมาณในการดําเนินการท่ีคอนขางสูง  
5 .แหลงน้ําใชอุปโภคบริโภคมีไมเพียงพอในชวงฤดูแลง  
6. ผูรับเหมางานขาดจิตสำนึกในการทำงานใหตรงกับแบบและกำหนดเวลา  

   ความตองการ  
1.กอสราง พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา เสนทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ทางน้ํา ทางระบายใหท่ัวถึง  
2. ควรมีการตรวจสอบไฟฟาสาธารณะเปนประจําอยางตอเนื่อง   
3. ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา วางทอระบายน้ําเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอน   
4. ควรมีการดําเนินการใหมีประปาครบทุกหมูบาน 

  5. บรรเทาความเดือดรอนโดยนํารถบรรทุกน้ําออกใหบริการในจุดท่ีน้ําอุปโภค บริโภคไมเพียงพอ 
 6.  ประสานความรวมมือทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานให

เหมาะสมกับความตองการและเกิดประโยชนสูงงสุดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. ดานเศรษฐกิจ        

สภาพปญหา  
1. ราษฎรประสบปญหารายไดตกต่ํา และปญหาความยากจน  
2. ปญหาคาครองชีพสูง ปญหาการวางงาน  ปญหาผลผลติทางการเกษตรตกต่ําเนื่องจากไดรับ 

ผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
3. กลุมอาชีพยังขาดความรู ขาดประสบการณในการบริหารกลุม ขาดการฝกอบรมอาชีพและ สงเสริม

การมีอาชีพแกประชาชน กลุมอาชีพไมมีการตอเนื่องสงผลกระทบตอชุมชนเขมแข็ง    
  4. ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพเนื่องจากประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน  

  5. ปญหาการเรียกรองสิทธิการไดรับความชวยเหลือดานการเกษตรจากรัฐบาล  

ความตองการ  
   1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งเพ่ือสรางศักยภาพใหพ่ึงตนเองไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                                    

         2. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาและการบริหารจัดการกลุมอาชีพ  ประกอบอาชีพเสริม  จัดการอบรม 
กลุมอาชีพตางๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะและยกระดับความรู การจัดหาแหลงเงินทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ํา  
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  3. จัดการฝกอบรมกลุมอาชีพ โดยใหมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ และสงเสริมการทําตลาด  
4. สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ เพ่ือความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ 
5.ใหความรูและขอมูลขาวสารแกเกษตรกรในเรื่องสิทธิการไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

หรือหนวยงานอ่ืน  

3. ดานสังคม  

สภาพปญหา  
1. ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2. มีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  

  3. ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาจากภาคประชาชน   
  4. ประชาชนขาดความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมาย และขาดการบังคับใชอยางจริงจัง  

ความตองการ  
  1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน  
  2. เสริมสรางความม่ันคง และความสมานฉันทใหเปนทองถ่ินท่ีนาอยู   
  3. เตรียมความพรอมของสังคม จัดสวัสดิการแกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  
  4. มีการรณรงคเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

 4. ดานการเมืองและการบริหาร  
  สภาพปญหา  

  1. ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  2. ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน   
  3. ระบบราชการมีข้ันตอนในการดำเนินงาน จึงไมสามารถสนองความตองการของประชาชนไดทันที  

ความตองการ  
  1. มีการจัดประชาคมเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน  
  2. เผยแพรความรูตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ ผานชองทางตาง ๆ    

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
สภาพปญหา  

  1. ปญหาการบริหารและการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลอยูในขอบเขตจํากัด   
   2. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลจํานวนเพ่ิมมากข้ึนไมมีการกําจัดท่ีถูกวิธี  ไมมีสถานท่ีกําจัดขยะ   

ท่ีถูกตอง  ประชาชนยังขาดความสนใจในการคัดแยกขยะ 

3. ประชาชนขาดจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติในการสรางชุมชนใหนาอยูแบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
4. การใชสารเคมีในภาคการเกษตร  

5. พ้ืนท่ีปาชุมชนมีนอยลง ขาดการดูแล ฟนฟู ปลูกเพ่ิม  

6. มลภาวะทางอากาศจากการทำการเกษตร  
7. พ้ืนท่ีสีเขียวลดลง การปลูกตนไมทดแทนมีจำนวนนอยและใชระยะเวลานานในการ 

เจริญเติบโตและมีการถากถางปาเพ่ือทำการเกษตร  
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ความตองการ  
1. การบริหารและการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลครอบคลุมท่ัวถึง  
2. การจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขพ้ืนฐาน   

  3. รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียและการท้ังขยะมูลฝอยลงในแหลงน้ําลําคลองธรรมชาติ 
และใหความรูการอยูรวมกันแบบพ่ึงพาอาศัยกันในระบบนิเวศทางธรรมชาติ      

4. ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน  การกําจัดวัชพืชใหสมดุลทางธรรมชาติทําใหแหลงน้ําลําคลองระบายน้ํา 
ไดสะดวก ประชาชนมีน้ําสะอาดสามารถนําไปใชอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันได  

5. สงเสริมสนับสนุนการใหความรู ความเขาใจ การฝกอบรมใหกับประชาชนเพ่ือสรางจิตสํานึกการ 
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการสรางชุมชนใหนาอยู  สงเสริมสนับสนุนการปลูกปาทดแทน   

6. สงเสริมใหเกษตรกรใชชีวภาพแทนการใชสารเคมีในการทำเกษตรกรรม  
7. ฟนฟูดูแลพ้ืนท่ีปาชุมชนใหกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ  มีการสำรวจพันธุไมในทองถ่ินเพ่ือ 

ไมใหสูญพันธุ  
8. ปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว      

6. ดานการสาธารณสุข  
       สภาพปญหา   
     1. ขาดความรู ความเขาใจในการเฝาระวังเก่ียวกับโรคติดตอตางๆ      

2. ปญหาดานสุขภาพอนามัยพ้ืนฐาน              
       ความตองการ  

1. มีการเผยแพรเอกสารปองกันโรคติดตอผานชองทางตาง ๆ   
  2. ใหความรูแก อสม.ผูนําชุมชน  

7. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
สภาพปญหา  

    1. ผูปกครองมีรายไดนอย นักเรียนขาดแคลนอุปกรณการเรียน   
2. งบประมาณดานศึกษาและสนับสนุนการศึกษามีจํากัด     

  3. ปญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไมท่ัวถึง  
  4.  เยาวชนเม่ือจบการศึกษาภาคบังคับไมมีโอกาสไดรับการศึกษาตอท้ังหมด 
  5.  ขาดแหลงการเรียนรูในชุมชน เชนศูนยการเรียนรูชุมชน 
  6.  ขาดการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

  ความตองการ   
  1. ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน  
  2. สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม    

3. สงเสริมการจัดพิธีกรรมทางศาสนา อนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปญญา 
ทองถ่ิน   

4. สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง 
5.จัดหาทุนการศึกษาใหเยาวชนท่ีเรียนดีแตยากจนไดศึกษาตอ 
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๕.  ภารกิจอํานาจหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดไว โดยใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหาร  
สวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร 
โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบล
เขาพระ กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจให
ตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนี้  

๑.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
 ๑.  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก(มาตรา ๖๗ (๑) 
 ๒.  ใหมีน้ําเพ่ือการบริโภค  และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
 ๓.  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง (มาตรา ๖๘ (๒)) 
 4.  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา ๖๘ (3)) 
 5.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
 6.  การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
   

๒.  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้  
 1.  การปองกันโรคติดตอ (มาตรา  ๖๗ (๓)) 
 2.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา๖๗(๖)) 
 3.  สงเสริมกิจกรรมประชาคม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา๖๘ (๔)) 
 4.  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗) ) 
 

๓.  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ภารกิจ ท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 ๑.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา ๖๘)) 
 ๒.  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา๖๗(8)) 
 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
 ๑.  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
 ๒.  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร  และกิจการสหกรณ (มาตรา ๖๘ (๕))  
 3.  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (7)) 
 4.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม (มาตรา ๖๘ (10) 
 5.  กิจการเก่ียวกับการพานิชย  (มาตรา ๖๘ (11) 
 6.  สนับสนุนสงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ิน  (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
 7.  สงเสริมการฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
 8.  การพานิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน  (มาตรา 16 (7)) 
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๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีภารกิจ ท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 ๑.  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา๖๗(๗)) 
 ๒.  รักษาความสะอาดและถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒)) 
 3.  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา 17 (12)) 
   

๖.  ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 ๑.  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน(มาตรา 
๖๗ (๘)) 

๒.  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
 3.  การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
 4.  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวฒันธรรมอันดีงามของทองถ่ิน (มาตรา 17 (18)) 

 

๗.  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
 ๑.  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการปองกัน (มาตรา 16 (16)) 
 2.  สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.  สนับสนุนใหคําปรึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  

ภารกิจท้ัง 7 ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะแกไขปญหาของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของ
ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ จะตองสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เปนสําคัญและเพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศน
การพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหมีความครอบคลุม 
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ศักยภาพและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

วิสัยทัศน 

“องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ” เปนเมืองนาอยู ดวยการบริหารจัดการท่ีดี มีชุมชน เข็มแข็ง รวมแรง
รวมมือจากทุกภาค มีใจรักการกีฬา กาวหนาทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา รูคุณคาศิลปวัฒนธรรม ผูนําแหลงอาหาร 

พันธกิจ 

1. การสงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว สูระบบการทองเท่ียวเพ่ือ
เชื่อมตอกลุมจังหวัดและสูความเปนสากล 

2. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. การขยายชวงโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการ 
4. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร และบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 5 ดาน 
ดังตอไปนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการทองเท่ียวคูการ 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการศึกษา และการกีฬา 
4. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการ 

เพ่ือประโยชนของประชาชน 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีนโยบายในการพัฒนาตําบล โดยเนนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรและการแปรรูปรวมท้ังผลิตภัณฑ  (เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการสงออก) การสรางการพัฒนา
สถานท่ีทองเท่ียว ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน การสงเสริมการกีฬา การขยายโอกาสใน
การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารเพ่ือประโยชนของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในแตละ
ดาน  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และการพัฒนาการทองเท่ียวคูการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  วัตถุประสงค  
มุงหวังเพ่ือสงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมถึงมีการอนุรักษ 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดอยางยั่งยืน 
 เปาหมาย 

  -  เพ่ือสงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษและการทองเท่ียว 
 -  เพ่ือสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญา และขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
 - เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 
  -   แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษและการทองเท่ียว 
   -   แนวทางการพัฒนาสงเสริมบริหารจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพยสิน 

 วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระใหมีความม่ันคงมีทรัพยากรการเงิน

ท่ีคงท่ี มีเศรษฐกิจท่ีดีสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนสนับสนุนในเรื่องของผลผลิตของการเกษตรและ
สินคาอ่ืนๆ ใหมีคุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได เปนสังคมท่ีเข็มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและในชุมชน
ท่ีไมตองพ่ึงพายาเสพติด 
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เปาหมายการพัฒนา 
  -  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรวมกลุมกันผลิตผลและอาชีพเสริมใหมีการพัฒนาท้ังคุณภาพและลด

ตนทุนการผลิต 
  -  สงเสริมและจัดอบรมเผยแพรอาชีพและวิชาการตางๆ ใหกับประชาชน 
  -  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเก่ียวกับการคลังขององคการบริหารสวนตําบลใหทันสมัย 
  - พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส 

แนวทางการพัฒนา 
 -  แนวทางการพัฒนาการสรางงาน และพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - แนวทางการพัฒนาพ้ืนฐานการสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 - แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห และกิจกรรมของผูสูงอายุ     

ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส 
- แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย การบริการสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
- แนวทางการพัฒนาเสริมสรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- แนวทางการพัฒนาการสงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

3.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการศึกษา และการกีฬา 

วัตถุประสงค 
มุงหวังเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลใหไดรับโอกาสในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ

ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา การกีฬา  
  เปาหมายการพัฒนา 

 - เพ่ือใหประชาชน เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษาทุกคน 
 -  เพ่ือใหประชาชนไดมีสุขภาพ สุขภาพจิต และสติปญญาท่ีดี และมีประสิทธิภาพ 

  -  สงเสริมใหประชาชนใหออกกําลังและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 
แนวทางการพัฒนา 

 - แนวทางการพัฒนาสงเสริมการเรียนรู และสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
 - แนวทางการพัฒนาการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการกีฬา และการออกกําลังกาย 

4. ยุทธศาสตรดานการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

 วัตถุประสงค  
มุงหวังท่ีจะให องคการบริหารสวนตําบลเขาพระเปนผูนําในการบริหารจัดการท่ีดี ความโปรงใส ท้ังการ

บริหารและการเมืองประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              
มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เปาหมายการพัฒนา 
  -  สงเสริมใหประชาชน ผูนําสมาชิก ขาราชการ เปนผู ท่ีมีความรูความสามารถในทุกเรื่อง และเรียนรู         

อยูตลอดเวลา 
 -  ทําใหประชาชนไดรับการบริการจากองคการบริหารสวนตําบลท่ีดีและสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนระยะเวลา

การใหบริการสั้นและรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
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 -  สงเสริมใหประชาชนไดเขามาตรวจสอบขอมูลขาวสาร การเผยแพรขาวสาร การใหประชาชนไดรวม
แสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจกับทางองคการบริหารสวนตําบลใหท่ัวถึง 

 -  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระมีรายไดและระบบการจัดเก็บรายไดท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 -  สงเสริมใหความรูกฎหมายตางๆ แกประชาชน 
 -  จัดหาเทคโนโลยีนํามาใชในการทํางานและการใหบริการประชาชน 

  แนวทางการพัฒนา 
  -  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
  -  แนวทางการพัฒนาการยกระดับคุณภาพการใหบริการและการบริหารดวยความรวดเร็วและความ

โปรงใส 
  -  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได 
  -  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ ใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   -  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 

  -  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” รวมกันในทุกภาคฝายท้ังภาค
ราชการและเอกชน 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค 

 วัตถุประสงค 
เพ่ือมุงหวังใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระไดมีเสนทางคมนาคมท่ีครบถวน และตอบสนองตอ 

ความตองการของชุมชนในทุกดาน มีระบบประปาท่ีดี มีแหลงน้ําใชท่ีเพียงพอตอการเกษตรและคมนาคมการระบายน้ํา
ท่ีดี มีระบบควบคุมการวางผังเมืองท่ีดี มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใหบริการแกประชาชน  
 เปาหมายการพัฒนา 

 -   ใหประชาชนไดใชเสนทางใหการคมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
   -   ใหประชาชนมีแหลงน้ําท่ีสะอาดในการอุปโภค บริโภค 
   -   ใหประชาชนไดมีแหลงน้ําในการประกอบอาชีพท่ีเพียงพอ 
   -   สงเสริมใหมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมทุกหมูบานและครอบคลุมทุกสภาพ และควบคุมดูแลไมใหเกิด

มลภาวะทางสิ่งแวดลอมรวมถึงการวางผังเมือง 
 แนวทางพัฒนา 

 -  แนวทางการพัฒนาการกอสราง บํารุงรักษา และพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง 
 - แนวทางการพัฒนาการกอสราง บํารุงรักษา และพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 
 - แนวทางการพัฒนาการกอสราง บํารุงรักษาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
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การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลเขาพระ เนนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือ 
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนโดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ทุกดานไมวาจะเปนกระบวนการ  
รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมจัดทำ รวมแกไขปญหาในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี ขององคการ   
บริหารสวนตำบลเขาพระ สำหรับการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเขาพระจะใหการดำเนินการบรรลุเปาหมาย  
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไวนั้น จำเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือสราง  ความตระหนักรูรวมกัน  
แกไขปญหาและสรางความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตำบลเขาพระยังไดให  
ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(คน) ในทุกเพศทุกวัย ของประชากรนอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม        
และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากร ท่ีมีคุณภาพโดยยึดกรอบ  
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนการพัฒนาดานอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได  โดยยึดแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงเปนท่ีตั้ง การวิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาท่ี  
ขององคการบริหารสวนตำบลเขาพระตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
(แกไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยใชเทคนิคหลักการวิเคราะหแบบ Swot ซ่ึงเปนการวิเคราะห 
สภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสำหรับองคกรซ่ึงชวยผูบริหารกำหนด  
จุดแข็งและจุดออนขององคกรจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรค จากสภาพแวดลอมภายนอก  
ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ตอการทำงานขององคกร การวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือ   
ในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรคขององคกรซ่ึงจะชวยใหทราบวา 
องคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทางนอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  
ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการทำงานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยูมีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร ซ่ึงการวิเคราะห 
สภาวะแวดลอม  SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนำมาพิจารณา  4  ดาน  ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

ดานเศรษฐกิจ 

 1. องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีพ้ืนท่ีไมหางไกลจากท่ีวาการอําเภอเดิมบางนางบวชจึงทําใหการ
คมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว 
 2. องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการทําการเกษตร เชน การทํานา ทําไร 
ทําสวน หรือเลี้ยงสัตว เปนตน 

ดานสังคม 

 1. องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีมหาวิทยาลัย 1 แหง โรงเรียนประถม 2 แหง และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แหงอยูในเขตการปกครองจึงนับไดวาเปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีความพรอมทางดานการศึกษา 
 2. องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีโรงพยาบาล 1 แหงอยูในเขตการปกครองจึงทําใหประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยท่ีดี 
 3. องคการบริหารสวนตําบลเขาพระเปนทองถ่ินท่ีประชาชนมีสวนรวมและสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

1. พ้ืนท่ีในตําบลเขาพระมีสภาพพ้ืนดินท่ีเหมาะสมแกการทําการเกษตร เชน การทํานา ทําไร ทําสวน เปน
ตน 

2. ตําบลเขาพระนับวาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ มีแมน้ําลําคลองหลายสายท่ีไหลผาน เปนพ้ืนท่ีมี
ระบบชลประทานไหลผานตลอดท้ังป 

ดานส่ิงแวดลอม 

ตําบลเขาพระมีสภาพสิ่งแวดลอมท่ีคอนขางอุดมสมบูรณ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สมบูรณท้ังแหลง
น้ําและปาไมเม่ือทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณก็จะสงผลใหสิ่งแวดลอมของตําบลดีข้ึนอยางยั่งยืน 

จุดออน (Weakness) 

ดานเศรษฐกิจ 

 1. ระบบสาธารณูปโภคในบางพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระยังไดรับความสะดวก            
ไมครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี เชน ระบบประปา ไฟฟา ถนน เปนตน  
 2. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระไมเพียงพอ เชน ถนน ไฟฟา 
ประปา เปนตน 
 3. พ้ืนท่ีในตําบลเขาพระสวนใหญเปนท่ีลุมแตอยูริมฝงแมน้ําทาจีน ทําใหเม่ือถึงฤดูฝนเม่ือฝนตกในปริมาณ
มากจึงตองประสบปญหาอุทกภัย ทําใหมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพการเกษตร 

ดานสังคม 

 ดวยสภาพสังคมปจจุบันท่ีมีการแพรหลายของปญหายาเสพติด สงผลทําใหยังมีสภาวะยาเสพติดเกิดข้ึน 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

 1. พ้ืนท่ีในตําบลเขาพระมีลักษณะเปนท่ีลุมแตอยูริมฝงแมน้ําเม่ือถึงฤดูฝนและฝนตกในปริมาณมากน้ําเออ
ลนตลิ่งจึงทําใหตองประสบปญหาอุทกภัย 
 2. พ้ืนท่ีปาไมของตําบลเขาพระปจจุบันถูกบุกรุกเพ่ือเขาไปหาผลประโยชนไมวาจะในลักษณะการหาของ
ปา เชน การหาหนอไมในชวงท่ีปดปา การลาสัตว เชน การเผาปาหากระตาย ซ่ึงสงผลใหผลผลิตท่ีเกิดจากปา
เจริญเติบโตไมเต็มท่ีและยังทําใหสภาพอากาศเกิดความแหงแลง ความชื้นลดลง พ้ืนท่ีขาดความอุดมสมบูรณ 

ดานสิ่งแวดลอม 

 องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีการประกอบอาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ แตเนื่องจากปจจุบัน
โรงงานอุตสาหกรรมมีการเริ่มเขามาตั้งในพ้ืนท่ี เชน โรงสีขาว โรงงานชําแหละเนื้อ เปนตน ซ่ึงเม่ือมีโรงงานอุตสาหกรรม
มากข้ึนจึงทําใหเกิดมลพิษทางอากาศและสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 

 

โอกาส (Opportunities) 

ดานเศรษฐกิจ 

 1. องคการบริหารสวนตําบลเขาพระมีคณะผูบริหารท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญ
มากยิ่งข้ึน 
 2. มีการรวมกลุมอาชีพ จึงทําใหมีรายไดหมุนเวียนนอกเหนือจากรายไดท่ีมาจากการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเพียงอยางเดียว 
 3. มีเสนทางการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกทําใหการกระจายสินคาสามารถทําไดอยางไมมีปญหาท้ังสินคา
ทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรม  
 4. องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีพ้ืนมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 25 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงถือวาเปน อบต. ท่ีมีพ้ืน
กวางขวางสามารถรองรับการเขามาลงทุนท้ังภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ดานสังคม 

 ดวยในอนาคตอันใกล องคการบริหารสวนตําบลเขาพระจะมีสนามกีฬาระดับอําเภอ ท่ีมีความทันสมัยและ
มีความสมบูรณ ซ่ึงจะทําใหประชาชนหันมาใหความสนใจ และเลนกีฬากันมากข้ึน 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

 ตําบลเขาพระมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนภูเขา ปาไม แมน้ําอีกท้ังยังมีระบบโครงขายการคมนาคมทาง
รถยนตท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงติดตอกับตําบล อําเภอใกลเคียงและพ้ืนท่ีทุกหมูบานของตําบลไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว 

ดานสิ่งแวดลอม 

 1. ภาวะเศรษฐกิจของตําบลดีข้ึน 
 2. ประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูจากการประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรม 
 3. ประชาชนมีรายไดและไมตองอพยพไปทํางานตางถ่ิน 

อุปสรรค (Threasts) 

ดานเศรษฐกิจ 

 1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา แตตนทุนในการผลิตสูง จึงทําใหเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน        
ไมเพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพ แมจะมีการรับจํานําขาวจากรัฐบาล แตดวยเง่ือนไขท่ีมีมากทําใหประชาชนไมได
รับประโยชนอยางแทจริง 
 2. การประกอบอาชีพทางการเกษตรบางฤดูไมสามารถทําไดเต็มท่ี เนื่องจากประสบปญหาภัยธรรมชาติ 
เชน น้ําทวม ปญหาภัยแลง ซ่ึงสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

  เกษตรกรไดรับความเดือดรอนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปลี่ยนไป เชน การขาดน้ําในการประกอบ
อาชีพการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว ดินมีแรธาตุไมสมบูรณทําใหผลผลิตไมไดคุณภาพ 
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ดานสิ่งแวดลอม 

 1. เกษตรกรไดรับผลเสียหายจากการระบาดของศัตรูพืช ปศุสัตว และประมงรวมท้ังสินคาทางการเกษตร 
 2. ในบางปไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะใชในการเกษตร 
 3. ประชาชนท่ีอยูใกลโรงสี และโรงงานอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม 
มลพิษทางอากาศ กลิ่นเนาเหม็น และแมน้ําลําคลองเนาเสีย 
 

 สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 

ยุทธศาสตร เปาหมาย ตําแหนงพนักงานสวนตําบล/
พนักงานจางท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริม
กิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรม และการ
พัฒนาการทองเท่ียวคูการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1. เพ่ือสงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพ่ือ
การอนุรักษและการทองเท่ียว 
2. เพ่ือสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญา และขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
3. เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา     
- ผูอํานวยการกองสาธารณสุข     
- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
- เจาพนักงานธุรการ 
- คร ู
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
- คนงาน 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 

1. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรวมกลุมกัน
ผลิตผลและอาชีพเสริมใหมีการพัฒนาท้ังคุณภาพ
และลดตนทุนการผลิต 
2. เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี  
3. สงเสริมและจัดอบรมเผยแพรอาชีพและวิชาการ  
ตาง ๆ ใหกับประชาชน 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
- หัวหนาสํานักปลัด  
- นิติกร 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
- พนักงานขับรถยนต 
- ผูชวยเจาพนักงานปองกัน ฯ 
- คนงาน 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย ตําแหนงพนักงานสวนตําบล/
พนักงานจางท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริม        
การศึกษา และการกีฬา 
 

1. เพ่ือใหประชาชน เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีไดรับ
การศึกษาทุกคน 
2. เพ่ือใหประชาชนไดมีสุขภาพ สุขภาพจิต และ
สติปญญาท่ีดี และมีประสิทธิภาพ 
3.สงเสริมใหประชาชนใหออกกําลังและเลนกีฬา
อยางท่ัวถึง 
 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา     
(นักบริหารงานการศึกษา) 

- ผูอํานวยการกองสาธารณสุข    
(นักบริหารงานสาธารณสุข ) 

- เจาพนักงานธุรการ 
- คร ู
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การนําการ
เปลี่ยนแปลงดานการบริหาร
และบริการเพ่ือประโยชน
ของประชาชน 
 

1. สงเสริมใหประชาชน ผูนําสมาชิก ขาราชการ เปนผู
ท่ีมีความรูความสามารถในทุกเรื่อง และเรียนรูอยู
ตลอดเวลา 
2. สงเสริมใหประชาชนไดเขามาตรวจสอบขอมูล
ขาวสาร การเผยแพรขาวสาร  
 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
- ผูอํานวยการกองคลัง 
- หัวหนาสํานักปลัด  
- นิติกร 
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เจาพนักงานพัสดุ 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
- ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
 

ยุทธศาสตร ท่ี  5 การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค 
 

1. ใหประชาชนไดใชเสนทางใหการคมนาคมท่ี
สะดวกและรวดเร็ว 
2. ใหประชาชนมีแหลงน้ําท่ีสะอาดในการอุปโภค 
บริโภค 
 

- ผูอํานวยการกองชาง  
- นายชางโยธา 
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๖.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 

 

  ๖.๑  ภารกิจหลัก 
   ๖.๑.๑  การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๖.๑.๒  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๖.๑.๓  การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 
   ๖.๑.๔  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
   ๖.๑.๕  การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา 
   ๖.๑.๖  การพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุและคนพิการ 
   ๖.๑.๗  การปองกัน  ปราบปรามยาเสพติดและฟนฟูผูติดยาเสพติด 
  ๖.๒  ภารกิจรอง 
   ๖.๒.๑  การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 
   ๖.๒.๒  สงเสริมการเกษตร 
   ๖.๒.๓  การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
   ๖.๒.๔  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๖.๒.๕  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 

 

๗.  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกร 

ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตางๆ ตอการทํางานขององคกร การวิเคราะห SWOT Analysis 
เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวย
ใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดี
หรือไม ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร ซ่ึงการ
วิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา 2 สวน ดังนี้ 

1. ปจจยัภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ีเกิด

จากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ 

1.2 W มาจาก Weaknesses  หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน
ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น 

2. ปจจยัภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก 
2.1 O มาจาก Opportunities  หมายถึง โอกาส เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกของ 

องคกรเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหาโอกาส    
อยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  หมายถึง อุปสรรค เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก       
ซ่ึงการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง 
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  ของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ    
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แบบองครวม มีดังนี้ 

วิเคราะหจุดแข็ง  (S - Strength ) 
1.  ดานโครงสราง  :  เปนองคการท่ีมีรูปแบบ โครงสราง ท่ีชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลมีสายการบังคับบัญชาท่ีสั้นจากบนลงลาง ทําใหการสั่งการการทํางานมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน
และมีลักษณะเปนระบบเครือขาย ในการดําเนินงาน 

2. ระบบงานภายในองคกร :  มีผูบังคับบัญชาสูงสุดไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล และมีปลัด
องคการบริหารสวนตําบล  ทําหนาท่ีหัวหนารับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง  อยางเต็มอํานาจหนาท่ี  มีอิสระในการตัดสินใจ  สามารถประสานงาน สั่งการไปยังสํานักงานปลัด  กอง
คลัง  กองชาง กองสาธารณสุขฯ  และกองการศึกษา ฯ  

3. ดานบุคลากร :  สายงานบังคับบัญชาเปนแบบแนวราบ  ลดข้ันตอนการสั่งการ  สามารถบริหารจัดการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบล ไดอยางรวดเร็ว และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ในระดับหัวหนา
งานมีประสบการณในการทํางาน สามารถกระจายงานและมอบหมายการปฏิบัติงานใหกับพนักงาน/ลูกจางไดอยาง
เหมาะสม  อีกท้ังบุคลากรสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีความรูความสามารถในการ
ทํางานซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีเอ้ือประโยชนตอการทํางาน มีการฝกอบรมเพ่ิมความรูอยางสมํ่าเสมอ  และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
ตอผูเขารับบริการสาธารณะ บริการรวดเร็ว 

4. ดานระเบียบ กฎหมาย :  มีระเบียบ กฎหมาย  และขอบังคับ ในการทําหนาท่ีตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย  และงานประจําท่ีดําเนินงานอยู 

5. ดานการงบประมาณ  :  มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐและจัดเก็บเอง  และสามารถบริหาร 
จัดการงบประมาณไดตามอํานาจหนาท่ีไดอยางอิสระแตอยูภายใตกฎหมายกําหนด 

วิเคราะหจุดออน  (W - Weakness) 
1. ดานโครงสราง  : องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีผูบังคับบัญชาสูงสุดเพียงคนเดียว คือนายก

องคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีความรับผิดชอบหลายดาน ตามแผนงานและโครงสรางขององคการบริหารสวน
ตําบลบางครั้งทําใหการบริหารงาน และการจัดการในดานตาง ๆ ไมท่ัวถึง บางครั้งอาจกอใหเกิดผลเสียโดยรวม 

2.  ดานบุคลากร  :  ปจจุบันการถายโอนงานจากกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มาใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีมากข้ึน จึงทําใหภาระงานท่ีรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลมีปริมาณมากข้ึน ซ่ึงสงผลใหจํานวน
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีอยูเทาเดิมตองมีภาระหนาท่ีรับผิดชอบงานมากเพ่ิมข้ึน และขาดบุคลากรดาน
ชางโยธา ดานงานสาธารณสุข ทําใหการดําเนินงานมีความลาชาและขาดประสิทธิภาพ  

3.  ดานงบประมาณ : งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมคงท่ีและไมแนนอน  เนื่องจากปญหาภาวะ
เศรษฐกิจท่ีถดถอย การดูแลปญหาในพ้ืนท่ีไมสามารถดูแลไดทุกหมูบาน ตองใชจายงบประมาณอยางประหยัดแตตองคง
ประสิทธิภาพ  และความสมบูรณของงานและพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระสวนใหญอยูในเขตพ้ืนท่ีทําการ
เกษตรกรรมและประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมตองพ่ึงพิงธรรมชาติเปนสวนใหญ จึงทําใหมีรายไดท่ี 
อบต.จัดเก็บเองในแตละปมีนอย ประกอบกับรายไดท่ีสวนราชการอ่ืนจัดเก็บใหนอยไมเพียงพอ ทําใหงบประมาณท่ีจะ
นํามาใชในการดําเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาของ อบต. ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
เทาท่ีควร และเปนโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อบต. ท่ีจะจัดทําได 

4.  ดานสิ่งแวดลอม : ไมมีระบบกําจัดขยะท่ีถูกวิธี ขาดการจัดผังเมือง ขาดการปรับปรุงภูมิทัศนและ
สวนสาธารณะ  
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วิเคราะหโอกาส/ชองทาง  (O – Opportunity) 
 1.  องคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระและอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการภายใต
ระเบียบขอกฎหมายกําหนด ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจในการตัดสินใจ บริหารจัดการภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลไดอยางรวดเร็ว   
 2. รัฐบาลและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล         
ไดบริหารจัดการในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
 3. องคการบริหารสวนตําบล และทุกหนวยงานในตําบล นําหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good  
Governance) มาใชปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความโปรง  ตรวจสอบได  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 
 4. องคการบริหารสวนตําบล  มีการติดตอประสานงานและไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงาน 
สมาคม ชมรม  และสวนราชการตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชน ชมรมผูสูง อสม. อปพร. ตํารวจหมูบาน โรงเรียน  สถานีอนามัย 
วัด ทําใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีเปนไปดวยความเรียบรอย   

5.  พ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประชาชนสวนมากเปนคนในพ้ืนท่ีและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลักจึงทําใหวิถีชีวิตผูกพันกับอาชีพเกษตรกรรม  อีกท้ังดานวัฒนธรรมและประเพณีสวนใหญก็เปน
ประเพณีท่ีคนในชุมชนตองทํารวมกัน  ซ่ึงสงผลใหเกิดความสามัคคีกันในชุมชน เปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหเกิดการรวมตัว
กันข้ึนของคนในชุมชนในรูปของกลุมตาง ๆ อยางเขมแข็ง ซ่ึงครอบคลุมท้ังดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการ
บริหาร  ซ่ึงการรวมกลุมตาง ๆของคนในชุมชนดังกลาวจะเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาของ อบต. และการพัฒนารวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

6. การมีพ้ืนฐานอาชีพทางดานเกษตรกรรมยังอาจนําไปสูการบริหารจัดการสรางอาชีพใหม ท่ีเก่ียวของ
และสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล เชน เศรษฐกิจพอเพียง  การผลิตอาหารเกษตรปลอดภัย  การจัดการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เปนตน 

 วิเคราะหอุปสรรค/ภัยคุกคาม   (T - Threat) 
 1.  การท่ีประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ทําใหรายไดสวนใหญมาจากผลิตผลทางการเกษตร     

ซ่ึงเปนรายไดท่ีไมแนนอนตองอิงกับภาวะผกผันทางเศรษฐกิจเปนสําคัญทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานตางถ่ิน
นอกฤดูกาลเกษตรอยางตอเนื่องสงผลกระทบกับชุมชนทําใหขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนารวมกับ อบต. และยัง
สงผลใหกับประชาชนสวนหนึ่งขาดการมีสวนรวมทางการเมืองในการตรวจสอบการทํางานของตัวแทนชุมชน สมาชิก
สภา อบต. และผูบริหาร ประกอบกับระดับการศึกษาของประชาชนสวนใหญอยูในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษา) ทําใหขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ท่ีผานการเลือกตั้งเปนตัวแทนเขาไปบริหารงานใน 
อบต. การประสานงานรวมกันในการดําเนินงานพัฒนาทองถ่ินไมพัฒนาเทาท่ีควร ตลอดจนการพัฒนาทองถ่ินใหมีความ
เจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน ซ่ึงจากปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบตอระบบการเมืองและการบริหารงานในสวนขององคการ
บริหารสวนตําบล  ทําใหขาดการมีสวนรวมและขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน โดยจะสงผลตอเนื่องไปถึงการ
พัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

2. นโยบายของรัฐบาลท่ีลดอัตราขาราชการลง ตรงขามกับภารกิจท่ีรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
มอบหมายเพ่ิมข้ึน 
 3. รัฐบาลผลักภาระหลายประการใหองคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีงบประมาณ  
ท่ีไดรับการจัดสรรมีปริมาณเทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย ซ่ึงไมเพียงพอตอการบริหาร 
 4. การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับ 
ควบคุมดูแลจากสวนภูมิภาค 
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 องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ   ไดจัดสวนราชการออกเปน  ๕ กองราชการ และ 1 หนวยตรวจสอบ
ภายใน ไดแก 

1)  สํานักปลัด อบต.  
2) กองคลัง   
3) กองชาง   
4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
5) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6) หนวยตรวจสอบภายใน 

ท้ังนี้ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนท้ังสิ้น    29   อัตรา 
พนักงานสวนตําบล   20 อัตรา 
พนักงานจางตามภารกิจ   6 อัตรา 
พนักงานจางท่ัวไป    3 อัตรา 

 
 

แตเนื่องจากท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลเขาพระมีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนและจํานวน
บุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบางสวนท่ียัง
ขาดประสบการณในการทํางาน และยังขาดความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะดาน เชนงานดานชาง และสาธารณสุข  แต
หากในอนาคตภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับท่ีไมสูงมาก  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เม่ือมีการปรับปรุงแผนครั้งตอไปจึงควรกําหนดตําแหนง ผูปฏิบัติงานดานชางเพ่ิมเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

หากเปรียบเทียบกับจํานวนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระกับทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี
ใกลเคียงท่ีมีงบประมาณและภาระหนาท่ีใกลเคียงกัน จะเห็นไดวาการกําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
เขาพระมีรายละเอียด ดังนี้ 
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การเปรียบเทียบอัตรากำลังระหวาง อบต.ท่ีมีขนาดและโครงสรางใกลเคียงกนั (Benchmarking) 

 
อบต.เขาพระ อบต.นางบวช อบต.ยางนอน 

ประเภทสามญั   พ ื้นท่ีรับผดิชอบ 
25 ตร.กม. 

ประเภทสามญั พ ื้นท่ีรับผดิชอบ 
43.26 ตร.กม. 

ประเภทสามญั พ ื้นท่ีรับผดิชอบ 
35.834 ตร.กม. 

ตำแหนง จำนวน ตำแหนง จำนวน ตำแหนง จำนวน 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถ่ิน) กลาง 

- 

1  ปลัด อบต.  
 (นักบริหารงานทองถ่ิน) กลาง 
รองปลดั อบต. 
(นักบร ิหารงานทองถ่ิน) ตน 

1 
 

1 

 ปลัด อบต.  
 (นักบริหารงานทองถ่ิน) กลาง 
รองปลดั อบต. 
(นักบร ิหารงานทองถ่ิน) ตน 

วาง 
 

1 

สํานักปลัด 
หัวหนาสาํนักปลดั 
(นักบริหารงานท่ัวไป)  ตน 
นิติกร (ปก./ชก.) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  
(ปง./ชง.) 

 
พนักงานจางตามภารก ิจ 

ผูชวยนักวิชาการประชาสมัพันธ 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
ผูชวยเจาพนักงานปองกัน ฯ 
พนักงานขับรถยนต 

 
พนักงานจางท่ัวไป 

คนงาน 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 

 
 
 

2 

สํานักปลัด 
หัวหนาสาํนักปลดั 
 (นักบริหารงานท่ัวไป) ตน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(ปก./ชก.) 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 

 
ลูกจางประจํา 

ภารโรง 
 
พนักงานจางตามภารก ิจ 
ผูชวยนักวิชาการประชาสมัพันธ 
 
 
 
 
พนักงานจางท่ัวไป 
คนงาน 

 
1 
 

1 
 

1 
1 

 
 

1 
 

 
1 

 
 
 
 
 
1 

สํานักปลัด 
หัวหนาสาํนักปลดั 
 (นักบริหารงานท่ัวไป) ตน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
(ปก./ชก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
 
 
 
 
พนักงานจางตามภารก ิจ 
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
ผูชวยเจาพนักงานปองกัน ฯ 
พนักงานขับรถยนต 
พนักงานขับเครือ่งจักรกลขนาดเบา 

 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 

กองคลัง 
ผูอำนวยการกองคลงั         
(นักบร ิหารงานคลัง) ตน 
นักว ิชาการเงินและบ ัญช ี 
(ปก./ชก.) 
นักว ิชาการจดัเก็บรายได   
(ปก./ชก.) 
เจาพนักงานพสัด ุ(ปง./ชง.) 
 

พนักงานจางตามภารก ิจ 
ผูชวยนกัวชิาการเงนิ 
และบญัช ี

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

 

 

กองคลัง 
ผูอำนวยการกองคลงั          
(นักบร ิหารงานคลัง) ตน 
นักว ิชาการเงินและบ ัญช ี   
(ปก./ชก.) 
นักว ิชาการจดัเก็บรายได    
(ปก./ชก.) 
เจาพนักงานพสัด ุ(ปง./ชง.) 

 

พนักงานจางตามภารก ิจ 
ผูชวยเจาพนักงานพสัด ุ

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

 

 

กองคลัง 
ผูอำนวยการกองคลงั           
(นักบร ิหารงานคลัง) ตน 
นักวชิาการเงนิและบ ัญช ี  
(ปก./ชก.) 
นักว ิชาการจดัเก็บรายได   
(ปก./ชก.) 
นักวชิาการพสัด ุ(ปก./ชก.) 
 

พนักงานจางตามภารก ิจ 

ผูชวยเจาพนักงานการเงนิ 
และบญัช ี
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ผูชวยเจาพนักงานพสัด ุ

 
1 
 

1 
 

วาง 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
1 
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อบต.เขาพระ อบต.นางบวช อบต.ยางนอน 
ประภเทสามญั พ ื้นท่ีรับผดิชอบ 

25 ตร.กม. 
ประภเทสามญั พ ื้นท่ีรับผดิชอบ 

43.26 ตร.กม. 
ประเภทสามญั พ ื้นท่ีรับผดิชอบ 

35.834 ตร.กม. 

ตำแหนง จำนวน ตำแหนง จำนวน ตำแหนง จำนวน 

กองชาง 
ผูอำนวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) ตน 
นายชางโยธา (ปง./ชง.) 

 
1 
 

วาง 

กองชาง 
ผูอำนวยการกองชาง                
(นักบริหารงานชาง) ตน 
นายชางโยธา (ปง./ชง.) 

 
พนักงานจางตามภารก ิจ 

ผูชวยนายชางโยธา 
 

พนักงานจางท่ัวไป 
คนงาน 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

กองชาง 
ผูอำนวยการกองชาง           
 (นักบรหิารงานชาง) ตน 
นายชางโยธา (ปง./ชง.) 
 

 
 
 

พนักงานจางท่ัวไป 
คนงาน 

 
1 
 

1 
 
 
 
 
 

4 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม   (นักบรหิารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  ตน 
เจาพนักงานสาธารณสุข(ปง./ชง.) 

 
พนักงานจางท่ัวไป 

คนงาน 

 
วาง 

 
 

1 
 

 
1 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  ตน 
นักวิชาการสาธารณ (ปก./ชก.) 

 
วาง 

 
 

1 
 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ตน 
เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 
 

พนักงานจางท่ัวไป 
คนงาน 

 
วาง 

 
 

1 
 

 
2 

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา     
(นักบริหารงานการศึกษา) ตน 
เจาพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 
ครู อันดบั คศ.1 

 
พนักงานจางตามภารกจิ 

ผูชวยครูผูดแูลเด็ก 
 

พนักงานจางทั่วไป 
- 

 
 

วาง 
1 
2 
 
 
 

1 

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา      
(นักบริหารงานการศึกษา) ตน 
นักวชิาการศึกษา (ปก./ชก.) 
ครูผูดูแลเด็ก 

 
 
 
 

พนักงานจางทั่วไป 
ผูดูแลเด็ก (ทัว่ไป) 

 
 

วาง 
 

1 
วาง 

 
 
 
 
 

1 

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา    
(นักบริหารงานการศึกษา) ตน 
เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
ครูผูดูแลเด็ก 

 
พนักงานจางตามภารกจิ 

ผูดูแลเด็ก (ทักษะ ) 
 

พนักงานจางทั่วไป 
ผูดูแลเด็ก (ทัว่ไป) 

 
 

1 
 

1 
วาง 

 
 

3 
 
 

1 
รวม 28 รวม 24 รวม 35 

งบประมาณ 
27,777,000 

 งบประมาณ 
27,204,188 

 งบประมาณ 
31,370,000 
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จากขอมูลขางตนสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
1. องคการบริหารสวนตําบลท้ัง 3 แหง เปน องคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ มีสวนราชการ

จํานวน 5 สวนราชการจึงไมมีความแตกตางดานนี้ 
2. งบประมาณ พบวางบประมาณของ องคการบริหารสวนตําบลยางนอนมีงบประมาณมากท่ีสุดสวน 

อบต. เขาพระ และ อบต.นางบวช มีงบประมาณใกลเคียงกันไมแตกตางกันมาก 
3. พ้ืนท่ีความรับผิดชอบ พบวาท้ัง 3 แหง  มีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน  ซ่ึง อบต.นางบวช

มีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด  และ อบต.เขาพระมีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบนอยท่ีสุด 
4. จํานวนพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง แยกวิเคราะหเปนรายสวนราชการ  ดังนี้ 
 สํานักปลัด  พบวาองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 3  แหง  มีท้ังตําแหนงและจํานวนพนักงานสวน

ตําบลไมแตกตางกัน  แตจะมีความแตกตางท่ีพนักงานจาง  ซ่ึง อบต.นางบวช มีจํานวนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปรวมแลวนอยท่ีสุด 

 กองคลัง  พบวาองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 3  แหง  มีท้ังจํานวนและพนักงานสวนตําบล         
ไมแตกตางกัน  แตจะมีความแตกตางท่ีพนักงานจางท้ังจํานวนและตําแหนง ซ่ึง อบต.ยางนอน มีจํานวนพนักงานจาง
ตามภารกิจมากท่ีสุด 

 กองชาง  พบวาองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 3  แหง  มีท้ังจํานวนและพนักงานสวนตําบล         
ไมแตกตางกัน  แตจะมีความแตกตางท่ีพนักงานจาง  ซ่ึง อบต. เขาพระ ไมมีท้ังพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไป 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  พบวาองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 3  แหง  มีท้ังจํานวนและ
พนักงานสวนตําบลไมแตกตางกัน  แตจะมีความแตกตางท่ีพนักงานจาง ซ่ึง อบต.นางบวช ไมมีท้ังพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป 

 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  พบวาองคการบริหารสวนตําบลท้ัง 3  แหง  มีท้ังจํานวน
และพนักงานสวนตําบลไมแตกตางกัน  แตจะมีความแตกตางท่ีพนักงานจางท้ังจํานวนและประเภทของพนักงานจาง 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาเราพบความแตกตางขององคการบริหารสวนตําบล 2 กลุม คือ กลุมท่ีเนน
หรือใหความสําคัญกับการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลและกลุมท่ีเนนหรือใหความสําคัญกับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางใกลเคียงกัน 

ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ใหเหมาะสม         
ในอนาคตถาไมมีปญหาภาระคาใชจาย  ควรมีการปรับเพ่ิมพนักงานจางในกองชาง  เพ่ือใหงานสามารถดําเนินการไปได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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๘.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
๘.๑ โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการดังกลาว  
โดยองคการบริหารสวนตําบลเขาพระไดกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
ดังกลาว ซ่ึงในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้นอาจกําหนดเปน
ภารกิจอยูในงานหรืออาจกําหนดเปนฝายในระยะตอไปเม่ือมีการดําเนินภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบล      
เขาพระเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาจัดตั้งเปนกองตอไป  

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
๑. สํานักปลัด 
        -งานบริหารท่ัวไป 
        - งานกิจการสภา อบต. 
        -งานบริหารงานบุคคล 
        -งานนโยบายและแผน  
        -งานกฎหมายและคดี 
        -งานสังคมสงเคราะห 
        -งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
        -งานสงเสริมการทองเท่ียว 
 
๒. กองคลัง  
        -งานการเงิน   
        -งานการบัญชี  
        -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  
        -งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
๓. กองชาง 
       -งานกอสราง   
       -งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
       -งานประสานสาธารณูปโภค 
 
 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
       -งานอนามัยและสิ่งแวดลอม   
       -งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       -งานรักษาความสะอาด 
 
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      -งานบริหารการศึกษา   
       -งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
       -งานกิจการโรงเรียน 
       -งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
        - งานบริหารงานท่ัวไป 
        - งานกิจการสภา  
        - งานการเจาหนาท่ี 
        - งานแผนงานและงบประมาณ 
       - งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
       - งานนิติการ 
       - งานพัฒนาชุมชน 
        - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       - งานสงเสริมการทองเท่ียว     
๒. กองคลัง  
        - งานบริหารงานคลัง 
        - งานการเงินและบัญชี   
        - งานพัฒนารายได  
        - งานพัสดุและทรัพยสิน  
๓. กองชาง 
       - งานการโยธา 
       - งานกอสรางและซอมบํารุง   
       - งานสํารวจและออกแบบ 
       - งานควบคุมอาคาร 
       - งานสาธารณูปโภค 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
       - งานบริหารงานสาธารณสุข 
       - งานปองกันและควบคุมโรค 
       - งานควบคุมและจัดการคุณภาพ  สิ่งแวดลอม 
       - งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - งานบริหารการศึกษา   
        - งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
       - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
       - งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
6. หนวยตรวจสอบภายใน 
      -  งานตรวจสอบภายใน 
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๘.๒  การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 ข้ันตอนการวิเคราะหเพ่ือการกําหนดจํานวน ตําแหนง มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลและปญหาเก่ียวกับกําลังคนในปจจุบัน เพ่ือจะไดทราบ
ลักษณะโครงสรางของกําลังคนปจจุบันหรือเปนการชี้ใหเห็นปญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสรางของกําลังคนและเปน
พ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนตอไป 
  ประเภทของขอมูลท่ีทําการสํารวจและวิเคราะห 

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกําลังคน (ของบุคคล) 
2. ขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน เชน การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตําแหนง  

การโอน การลาออก ฯ 
3. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการวิเคราะหเพ่ิมเติม 

 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหการใชกําลังคน วิเคราะหวาปจจุบันใชกําลังคนไดเหมาะสมหรือไม ตรงไหนใช
คนเกินกวางาน หรือคนขาดแคลนสวนใด เพ่ือนําขอมูลมาใชในการกําหนดจํานวนคนใหเหมาะสมและเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการบรหิารงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองคการ 
  

  แนวทางการวิเคราะหการใชกําลังคน 10 ประการ 
1. มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ หรือไม 
2. นโยบายและโครงสรางเปนอุปสรรคในการปฏิบตัิงานหรือไม 
3. ปริมาณงานของเจาหนาท่ีเหมาะสมหรือไม งานใดควรเพ่ิม งานใดควรลด 
4. ศึกษาดูวามีผูดํารงตําแหนงท่ีมีคุณวุฒิไมเหมาะสมกับภารกิจหนาท่ีและควรมอบใหใครดําเนินการ

แทน 
5. สํารวจการใชลูกจางวาทํางานไดเต็มท่ีหรือไม มอบหมายงานเพ่ิมไดหรือไม 
6. การจัดหนวยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว 

หรือไม 
7. เจาหนาท่ีมีความรู ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม 
8. ควรจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีในเรื่องใดเพ่ือใหมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปจจุบันและ

อนาคต 
9. มีการใชคนเต็มท่ีหรือไม มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม 
10. สรางมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพงานอยางไร 

 ข้ันตอนท่ี 3 การคํานวณจํานวนกําลังคนท่ีตองการ มีวิธีคํานวณท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญตองทราบ 2 ประการ 

1.1  ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณงาน หรือผลงานท่ีผานมาในแตละปของหนวยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโนมการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปท่ีผานมาแลวนํามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ีนํามาใชคํานวณตองใกลเคียงความจริงและ
นาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได 
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1.2  มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใชการทํางานแตละชิ้น 
การคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้ 

1 ป จะมี     52 สัปดาห 
1 สัปดาหจะทํา    5 วัน 
1 ปจะมีวันทํา    260 วัน 
วันหยุดราชการประจาํป   13 วัน 
วันหยุดพักผอนประจําป (พักรอน)  10 วัน 
คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย   7 วัน 
รวมวันหยุดใน 1 เดือน   30 วัน 

                               *  วันทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 ป 230 วัน 
เวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 ป 6 ชั่วโมง 
(08.30 – 16.30 น. – เวลาพักกลางวัน 1 ชม. – เวลาพักผอนสวนตัว 1 ชม.) 

                              **  เวลาทํางานของขาราชการใน 1 ป (230 x 6)  1,380   ชั่วโมง 
  หรือ  (1,380 x 60)   82,800  นาที 
                              ซ่ึงในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 
  
 สูตรในการคํานวณ 
  จํานวนคน = ปริมาณงานท้ังหมด (1ป) x เวลามาตรฐานตอ 1 ชิ้น 
                                                             เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป 

2. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนท่ีใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือ 
ปริมาณงานท่ีผานมาในแตละปรวมท้ังจํานวนคนท่ีทํางานเหลานั้นในแตละปเพ่ือใชเปนแนวสําหรับการกําหนดจํานวน
ตําแหนง หรือจํานวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจากขอมูลดังกลาว อาจนํามาคํานวณหาอัตราสวน
ระหวางปริมาณงานกับจํานวนคนท่ีตองการสําหรับงานตาง ๆ ได เชน งานดานสารบรรณหรืองานดานการเงิน แตมีขอ
ควรระวังสําหรับการคําควณแบบนี้ คือ 

2.1   ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาท่ีท่ีมีอยูเดิมทํางานเต็มท่ีหรือไม 
2.2 งานบางอยางมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แตไมสัมพันธกับจํานวนเจาหนาท่ี จึงไมสามารถคํานวณ

โดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได ตองใชวิธีการคํานวณท่ีซับซอนกวานี้ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ไดกําหนดโครงสราง
ตามแผนอัตรากําลังใหม โดยกําหนดกองราชการไว 5 กอง สามารถวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะ
ดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ไดดังนี้ 

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง ) จํานวน 1 ตําแหนง 
2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)  จํานวน ๑ ตําแหนง 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล  งานเลขานุการของ

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล งาน
กิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการ
ขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริมการเกษตร งานการพานิชย  งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งาน 
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สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งาน
สิ่งแวดลอมและราชการท่ีมีไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง  สํานักหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบล
โดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานบริการขอมูล  สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑.  หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) จํานวน ๑ ตําแหนง 

2.  นิติกร (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)     จํานวน ๑ ตําแหนง 
3.  นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)   จํานวน ๑ ตําแหนง 
4.  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)    จํานวน ๑ ตําแหนง 

  5.  นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)    จํานวน ๑ ตําแหนง 
  6.  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)   จํานวน ๑ ตําแหนง 

7.  ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ (พนักงานจางตามภารกิจ)  จํานวน 1 ตําแหนง 
8.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ)                          จํานวน ๑ ตําแหนง  
9.  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(พนักงานจางตามภารกิจ)จํานวน 1 ตําแหนง 

  10. พนกังานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ)    จํานวน ๑ ตําแหนง 
  11. คนงาน (พนักงานจางท่ัวไป)     จํานวน 2 อัตรา ๑ ตําแหนง 

  รวมท้ังส้ิน               จํานวน 11 ตําแหนง 

จากภารกิจ หนาท่ีงานดังกลาวขางตน  สรุปไดวาสํานักปลัดมีความตองการอัตรากําลังคน สําหรับการ
กําหนดบุคลากรผูปฏิบัติงานในสํานักปลัด จํานวน 11 ตําแหนง 12 อัตรา  โดยจําแนกตามสายงานท่ีตองการดังนี้ 

สายงานประเภทบริหาร     
 ระดับความตองการ นักบริหารงาน    ระดับตน 1 ตําแหนง 
 อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน   จํานวน    1  ตําแหนง 

   1.นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัด)     จํานวน   1   ตําแหนง 
สายงานประเภทวิชาการ 

 ระดับความตองการ สายงานวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ      4 ตําแหนง 
 อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน   จํานวน    4  ตําแหนง 

 1. นิติกรชํานาญการ       จํานวน    1  ตําแหนง 
  2. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    จํานวน    ๑   ตําแหนง 

 3. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ           จํานวน    1   ตําแหนง 
 4. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ      จํานวน    1   ตําแหนง 

สายงานประเภทท่ัวไป 
 ระดับความตองการ สายงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ            1 ตําแหนง 

 1. เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน      จํานวน   1   ตําแหนง 
จากการเปรียบเทียบจํานวนขาราชการท่ีตองการกับอัตรากําลังขาราชการท่ีมีอยูจริงในสวนราชการ     

สํานักปลัดในปจจุบัน  พบวา  
 สายงานประเภทบริหาร  มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน จึงใหคงอัตราไวเทาเดิม 

สายงานประเภทวิชาการ มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน จึงใหคงอัตราไวเทาเดิม  
สายงานประเภทท่ัวไป    มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน จึงใหคงอัตราไวเทาเดิม 
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กําหนดตําแหนงพนักงานจางของสํานักปลัด ไวจํานวน    4   ตําแหนง   จําแนกเปน 
  พนักงานจางตามภารกิจ    3   ตําแหนง   ดังนี้ 

1.  ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ                  จํานวน  1  ตําแหนง  
   2.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                  จํานวน  1  ตําแหนง 

3.  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         จํานวน  ๑  ตําแหนง 
4.  พนักงานขับรถยนต                     จํานวน  ๑  ตําแหนง 

 
พนักงานจางท่ัวไป     1   ตําแหนง  2  อัตรา    ดังนี ้
1. คนงาน             จาํนวน  1  ตําแหนง 2 อัตรา 

    
จากการเปรียบเทียบจํานวนพนักงานจางท่ีตองการกับอัตรากําลังท่ีมีอยูจริงในสวนราชการสํานักปลัด      

ในปจจุบัน พบวาในสวนของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของสํานักปลัด มีจํานวนบุคลากรเพียงพอ
และเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ ไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมเติมอีก ใหคงอัตราไวเทาเดิม  

กองคลัง 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียมและการพัฒนา

รายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางดานการเงิน  
งานตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน 
คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทําหรือชวยทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตาง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ งานควบคุม
การเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและ ประจําป งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม  
งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินตาง ๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ 
ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของและท่ี
ไดรับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑.  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง อํานวยการทองถ่ินระดับตน) จํานวน ๑ ตําแหนง 
  ๒.  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)   จํานวน ๑ ตําแหนง 
  3.  นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)   จํานวน ๑ ตําแหนง 

4.  เจาพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)    จํานวน ๑ ตําแหนง 
  5.  ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานจางตามภารกิจ)            จํานวน ๑ ตําแหนง 

รวมท้ังส้ิน                 จํานวน 5 ตําแหนง 
จากภารกิจ หนาท่ีงานดังกลาวขางตน  สรุปไดวากองคลังมีความตองการอัตรากําลังคน สําหรับการ

กําหนดบุคลากรผูปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน  5  ตําแหนง 5 อัตรา  โดยจําแนกตามสายงานท่ีตองการดังนี้ 

สายงานประเภทบริหาร     
 ระดับความตองการ  นักบริหารงาน ระดับตน 1 ตําแหนง 
 อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน 

      1.นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (ผูอํานวยการกองคลัง)      จํานวน   1   ตําแหนง 
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สายงานประเภทวิชาการ 
 ระดับความตองการ สายงานวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ      2 ตําแหนง 
 อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน   จํานวน    2  ตําแหนง 

     1. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ      จํานวน     1   ตําแหนง 
     2. นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ      จํานวน     1   ตําแหนง 

สายงานประเภทท่ัวไป 
 ระดับความตองการ สายงานท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน          1   ตําแหนง 
 อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน  จํานวน    1  ตําแหนง 

1. เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน               จํานวน    1   ตําแหนง 
     

  จากการเปรียบเทียบจํานวนขาราชการท่ีตองการกับอัตรากําลังขาราชการท่ีมีอยูจริงในสวนราชการ
กองคลัง ในปจจบุัน  พบวา  
  สายงานประเภทบริหาร มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความ
รับผิดชอบไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงในประเภทสายบริหารเพ่ิมเติมอีก  ใหคงอัตราไวเทาเดิม     
  สายงานประเภทวิชาการ มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความ
รับผิดชอบไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงในประเภทวิชาการเพ่ิมเติมอีก  ใหคงอัตราไวเทาเดิม     
  สายงานประเภทท่ัวไป มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความ
รับผิดชอบไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงในประเภทท่ัวไปเพ่ิมเติมอีก  ใหคงอัตราไวเทาเดิม     

กําหนดตําแหนงพนักงานจางของกองคลัง  ไวจํานวน    1   ตําแหนง   จําแนกเปน 
  พนักงานจางตามภารกิจ    1   ตําแหนง    ดังนี้ 

1.  ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี               จํานวน    1   ตําแหนง 

 จากการเปรียบเทียบจํานวนพนักงานจางท่ีตองการกับอัตรากําลังท่ีมีอยูจริงในสวนราชการกองคลัง          
ในปจจุบัน พบวาในสวนของพนักงานจางตามภารกิจกองคลัง มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน 
หนาท่ีความรับผิดชอบ ไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมเติมอีก ใหคงอัตราไวเทาเดิม     

กองชาง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ การออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งาน
จัดทําราคากลาง งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ คุณภาพวัสดุ งานจดทําทะเบียน
ประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน  อาคาร  สะพาน คลอง  แหลงน้ํา งานติดต้ังซอมบํารุงระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณ
จราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งาน
จัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุงประจําป งานควบคุมงานกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติการใช
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งาน
เก่ียวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย งานชวยเหลือสนับสนุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บ
รักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณอะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดาน
วิศวกรรมตาง ๆ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑.  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน) จํานวน ๑ ตําแหนง 
  ๒.  นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)      จํานวน 1 ตําแหนง 

รวมท้ังส้ิน        จํานวน 2 ตําแหนง 
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จากภารกิจ หนาท่ีงานดังกลาวขางตน  สรุปไดวากองชาง  มีความตองการอัตรากําลังคน สําหรับการ
กําหนดบุคลากรผูปฏิบัติงานในกองชาง จํานวน  2  ตําแหนง  โดยจําแนกตามสายงานท่ีตองการดังนี้ 

สายงานประเภทบริหาร     
 ระดับความตองการ นักบริหารงาน    ระดับตน           1   ตําแหนง 
 อัตรากําลังวางปจจุบัน   จํานวน      1   ตําแหนง 

      1.นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง)    จํานวน    1   ตําแหนง 
สายงานประเภทท่ัวไป 

 ระดับความตองการ สายงานท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน    1   ตําแหนง 
 อัตรากําลังวางในปจจุบัน  จํานวน    1  ตําแหนง 

1. นายชางโยธา ( ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน )    จํานวน     1   ตําแหนง 
       จากการเปรียบเทียบจํานวนขาราชการท่ีตองการกับอัตรากําลังขาราชการท่ีมีอยูจริงในสวนราชการกอง
ชาง ในปจจุบัน  พบวา  
 สายงานประเภทบริหาร จํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ    
ไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงในประเภทสายบริหารเพ่ิมเติมอีก  ใหคงอัตราไวเทาเดิม     
 สายงานประเภทท่ัวไป มีการกําหนดจํานวนบุคลากรไวในแผนฯ ซ่ึงไดกําหนดในระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน  ไวจํานวน 1 อัตรา และปจจุบันยังคงเปนตําแหนงวาง แตในปจจุบันภารกิจ หนาท่ี และงานของกองชาง มีความ
หลากหลายและเพ่ิมมากข้ึน ทําใหในบางครั้งงานเกิดความลาชา ไมทันกําหนดจึงควรสรรหาผูดํารงตําแหนงพนักงาน
สวนตําบลหรือพนักงานจาง  เพ่ือเปนผูชวยในงานดานงานชางตอไป 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการศึกษา คนควา  วิจัย วิเคราะหและจัดทําแผนงานดาน

สาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ งานสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานคุมครองผูบริโภค งานใหบริการดานสาธารณสุข งาน
เภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา  งานวิชาการทางการแพทย งานวิเคราะหทางวิทยาศาสตร งานการแพทย 
งานการแพทยฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนยบริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล งานบริหาร
สาธารณสุข งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค  งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและ
คุณภาพหนวยบริการ งานยุทธศาสตรสาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสนับสนุน
การแพทยแผนไทย งานกายภาพและอาชีวบําบัด งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการ
รักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปองกันและบําบัดการ
ติดสารเสพติด งานสัตวแพทย งานศึกษา คนควา  วิจัย  วิเคราะห กําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสนับสนุนดาน
สิ่งแวดลอม งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม  งานรณรงคและการฝกอบรมสราง
จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานวางแผนและจัดทําแผนดําเนินงานดานการเฝาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศและ
เสียง งานเฝาระวัง บําบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ ของเสียและสารอันตรายตางๆ งานบริการขอมูล สถิติ
ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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๑. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯอํานวยการทองถ่ินระดับตน)               

                                                                                                      จํานวน  ๑  ตําแหนง 
2.  เจาพนักงานสาธารณสขุ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)                          จํานวน  ๑  ตําแหนง 

รวมท้ังส้ิน                จํานวน 2 ตําแหนง 
จากภารกิจ หนาท่ีงานดังกลาวขางตน  สรุปไดวากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีความตองการ

อัตรากําลังคน สําหรับการกําหนดบุคลากรผูปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  2  ตําแหนง  โดย
จําแนกตามสายงานท่ีตองการดังนี้ 

สายงานประเภทบริหาร     
 ระดับความตองการ  นักบริหารงาน     ระดับตน         1     ตําแหนง 
 อัตรากําลังวางปจจุบัน   จํานวน      1   ตําแหนง 

1. นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน (ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
            จํานวน      1   ตําแหนง 

สายงานประเภทท่ัวไป 
 ระดับความตองการ สายงานท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน     1   ตําแหนง 
 อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน  จํานวน    1  ตําแหนง 

1. เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน           จํานวน     1   ตําแหนง 

กําหนดตําแหนงพนักงานจางของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ไวจํานวน  1 ตําแหนง   จําแนกเปน 
   

พนักงานจางท่ัวไป     1   ตําแหนง  ดังนี ้
1. คนงาน              จํานวน  1  ตําแหนง  

จากการเปรียบเทียบจํานวนขาราชการท่ีตองการกับอัตรากําลังขาราชการท่ีมีอยูจริงในสวนราชการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ในปจจุบัน  พบวา 
 สายงานประเภทบริหาร เนื่องจากสายงานผูบริหาร ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนตําแหนงวาง   
ท่ีอยูในระหวางการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนง  ซ่ึงตําแหนงบริหารจําเปนตองคงไว ไมสามารถตัดลดได เนื่องจาก    
มีปริมาณงานท่ีคอนขางมาก จึงใหคงอัตราไวเทาเดิม 

สายงานประเภทท่ัวไป มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ      
ไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงในประเภทท่ัวไปเพ่ิมเติมอีก  ใหคงอัตราไวเทาเดิม     

จากการเปรยีบเทียบจํานวนพนักงานจางท่ีตองการกับอัตรากําลังท่ีมีอยูจริงในสวนราชการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ในปจจุบัน พบวาในสวนของพนักงานจางท่ัวไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีจํานวนบุคลากร
เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ  ไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมเติมอีก ใหคงอัตรา
ไวเทาเดิม   

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา

เก่ียวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เชนการจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งาน
บริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ  งานสงเสริม 
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คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก งานสงเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก
เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา 
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง สังกัดสถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไมจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของและไดรับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน)                                          
จํานวน  ๑  ตําแหนง 

๒. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      จํานวน  1  ตําแหนง 
 3.  ครู               จํานวน  1 ตําแหนง 2   อัตรา 
 4.  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ)     จํานวน 1 ตําแหนง 
   

 รวมท้ังส้ิน                          จํานวน  4 ตําแหนง 

จากภารกิจ หนาท่ีงานดังกลาวขางตน  สรุปไดวากองการศึกษา มีความตองการอัตรากําลังคน สําหรับการ
กําหนดบุคลากรผูปฏิบัติงานในกองการศึกษา จํานวน  4 ตําแหนง 5 อัตรา  โดยจําแนกตามสายงานท่ีตองการดังนี้ 

สายงานประเภทบริหาร     
 ระดับความตองการ นักบริหารงาน    ระดับตน      1            ตําแหนง 
 อัตรากําลังวางในปจจุบัน       

      1. นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน (ผูอํานวยการกองการศึกษา)     1     ตําแหนง 
สายงานประเภทวิชาการ 

 ระดับความตองการ สายงานวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ       1     ตําแหนง 
 อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน   จํานวน    1  ตําแหนง  2  อัตรา 

1. ครู                   จํานวน      1     ตําแหนง 
สายงานประเภทท่ัวไป 

 ระดับความตองการ สายงานท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน     1   ตําแหนง 
 อัตรากําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน  จํานวน    1  ตําแหนง 

1. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                 จํานวน      1   ตาํแหนง 
 

 จากการเปรียบเทียบจํานวนขาราชการท่ีตองการกับอัตรากําลังขาราชการท่ีมีอยูจริงในสวนราชการกอง
การศึกษา ในปจจุบัน  พบวา  
 สายงานประเภทบริหาร มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
ไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงในประเภทสายบริหารเพ่ิมเติมอีก  ใหคงอัตราไวเทาเดิม     
 สายงานประเภทวิชาการ มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ
ไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงในประเภทวิชาการเพ่ิมเติมอีก  ใหคงอัตราไวเทาเดิม      

 สายงานประเภทท่ัวไป มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงในประเภทวิชาการเพ่ิมเติมอีก  ใหคงอัตราไวเทาเดิม   
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กําหนดตําแหนงพนักงานจางของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไวจํานวน    1   ตําแหนง   
จําแนกเปน 

พนักงานจางตามภารกิจ    1   ตําแหนง    ดังนี้ 
1.  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก      จํานวน     1  ตําแหนง 

จากการเปรียบเทียบจํานวนพนักงานจางท่ีตองการกับอัตรากําลังท่ีมีอยูจริงในสวนราชการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ในปจจุบัน พบวาในสวนของพนักงานจางตามภารกิจกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       
มีจํานวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ ไมจําเปนตองขอกําหนดตําแหนง
เพ่ิมเติมอีกใหคงอัตราไวเทาเดิม     

หนวยตรวจสอบภายใน 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการตรวจสอบความ

ถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานตรวจสอบ 
ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย  วัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด  คุมคา
ในการใชทรัพยากรของงสวนราชการตาง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน  งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับ
ตรวจและผูเก่ียวของ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย   มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน( ปก/ชก.)                                          จํานวน  ๑  ตําแหนง 
 

หนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึนใหม  มีความจําเปนตองสรรหาผูมาดํารง
ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในเพ่ิมข้ึน             
 

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ไดวิเคราะหภารกิจและปริมาณงาน และไดจัดทํากรอบโครงสราง
อัตรากําลังใหม เพ่ือประมาณการใชแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในอนาคตวา ในระยะเวลา 3 ป 
ตอไปขางหนาจะมีการใชจํานวนพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางจํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงานและเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงกรอกขอมูลในกรอบอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕64 - 
๒๕66  ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนราชการ กรอบ หมาย

อัตรา เหตุ

กําลังเดิม

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง ) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล (01)

หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

( นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน )

นิติกร  (ปก./ชก) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักวิเคราะหนโยบายและแผน   (ปก./ชก) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักทรัพยากรบุคคล    (ปก./ชก) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักพัฒนาชุมชน     (ปก./ชก) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ( ปง./ชง.) 1 1 1 1

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

พนักงานขับรถยนต ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  - วางเดิม

พนักงานจางทั่วไป

คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

คนงาน 1 1 1 1

กองคลัง (04)

ผูอํานวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นักวิชาการจัดเก็บรายได  (ปก./ชก) ๑ ๑ ๑ ๑   -   -  -

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก) 1 1 1 1

เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 1 1  -  -  -
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กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป  ระหวาง  พ.ศ.  ๒๕64 - ๒๕66 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตอง

 (+) เพิ่ม /( -) ลดใชในชวงระยะเวลา ๓ ป

ขางหนา



สวนราชการ กรอบ หมาย

อัตรา เหตุ

กําลังเดิม

๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66

กองชาง (05)

ผูอํานวยการกองชาง ( นักบริหารงานชาง  ระดับตน ) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

นายชางโยธา  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  - วางเดิม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06)

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  - วางเดิม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับตน)

เจาพนักงานสาธารณสุข ( ปง./ชง.) 1 1 1 1  -  -  -

พนักงานจางทั่วไป

คนงาน 1 1 1 1  -  -  -

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑ ๑ ๑ ๑  -  -  -

( นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน )

ครู อันดับ คศ.2  (เงินอุดหนุน) 1 ๑ ๑ ๑  -  -  -

ครู อันดับ คศ.1   (เงินอุดหนุน) 1 1 1 1  -  -  -

เจาพนักงานธุรการ ( ปง./ชง.) 1 1 1 1

พนักงานจางตามภารกิจ

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน) 1 1 1 1  -  -  -

หนวยตรวจสอบภายใน (12)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)  - 1 1 1  +1  -  - กําหนดเพิ่ม

 +1  -  -รวม 28 29 29 29
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อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตอง

 (+) เพิ่ม /( -) ลดใชในชวงระยะเวลา ๓ ป

ขางหนา





 



ที่ ชื่อสายงาน ระดับ จํานวน หมาย

ตําแหนง ทั้งหมด เหตุ

จํานวน เงินเดือน เงินประจํา ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66

(คน) (๑) ตําแหนง (2)

๑ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กลาง ๑ ๑ 549,000 168,000 ๑ ๑ ๑  -  -  - 19,560 19,560 19,920 736,560 756,120 776,040

 ( นักบริหารงานทองถิ่น )

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล (01)

2 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตน ๑ 1 409,320 42,000 ๑ ๑ ๑  -  -  - 13,320 13,080 13,200 464,640 477,720 490,920

( นักบริหารงานทั่วไป )

3 นิติกร ชก. ๑ ๑ 369,480 54,000 ๑ ๑ ๑  -  -  - 13,080 13,440 13,320 436,560 450,000 463,320

4 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 1 1 396,000 0 1 1 1  -  -  - 13,320 13,320 13,080 409,320 422,640 435,720

5 นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๑ ๑ 356,160 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 13,320 13,080 13,440 369,480 382,560 396,000

6 นักพัฒนาชุมชน ชก. ๑ ๑ 342,720 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 13,440 13,320 13,080 356,160 369,480 382,560

7 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ชง. ๑ ๑ 393,480 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 12,960 13,440 13,200 406,440 419,880 433,080

พนักงานจางตามภารกิจ

8 ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ  - ๑ ๑ 237,240 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 9,600 9,960 10,320 246,840 256,800 267,120

9 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  - ๑ ๑ 198,360 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 8,040 8,280 8,640 206,400 214,680 223,320

10 ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  - ๑ ๑ 181,200 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 7,320 7,560 7,920 188,520 196,080 204,000

11 พนักงานขับรถยนต  - 1  - 112,800 0 1 1 1  -  -  - 0 4,560 4,800 112,800 117,360 122,160 วางเดิม

พนักงานทั่วไป

12 คนงาน  - 1 1 108,000 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

13 คนงาน  - 1 1 108,000 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

กองคลัง (04)

14 ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ตน ๑ 1 442,320 42,000 ๑ ๑ ๑  -  -  - 13,200 13,440 14,160 497,520 510,960 525,120

15 นักวิชาการจัดเก็บรายได ชก. ๑ ๑ 336,360 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 12,960 13,320 13,440 349,320 362,640 376,080

16 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 1 1 323,760 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 12,600 12,960 13,320 336,360 349,320 362,640

17 เจาพนักงานพัสดุ ชง. ๑ ๑ 313,440 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 10,920 11,160 11,040 324,360 335,520 346,560

พนักงานจางตามภารกิจ

18 ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  - 1 1 253,440 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 10,200 10,560 11,040 263,640 274,200 285,240

18 17 5,431,080 306,000 18 18 18  -  - 183,840 191,040 193,920 5,920,920 6,111,960 6,305,880
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9. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
การวิเคราะหกําหนดอัตรากําลังเพิ่มของพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวนที่มีอยู อัตราตําแหนงที่คาดวา อัตรากําลังคน ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น   (3 ) คาใชจายรวม   (4 )

ปจจุบัน จะตองใชในชวง เพิ่ม/ลด

ระยะเวลา ๓ ปขางหนา



ที่ ชื่อสายงาน ระดับ จํานวน หมาย

ตําแหนง ทั้งหมด เหตุ

จํานวน เงินเดือน เงินประจํา ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕66

(คน) (๑) ตําแหนง (2)

กองชาง (05)

19 ผูอํานวยการกองชาง ( นักบริหารงานชาง ) ตน ๑ 1 429,240 42,000 ๑ ๑ ๑  -  -  - 13,080 13,200 13,440 484,320 497,520 510,960

20 นายชางโยธา ปง/ชง ๑  - 297,900 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (06)

21 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตน ๑  - 393,600 42,000 ๑ ๑ ๑  -  -  - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 วางเดิม

( นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม )

22 เจาพนักงานสาธารณสุข ชง. 1 1 269,880 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 10,560 10,800 11,040 280,440 291,240 302,280

พนักงานจางทั่วไป

23 คนงาน  - 1 1 108,000 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (08)

24 ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตน ๑ 1 416,160 42,000 ๑ ๑ ๑  -  -  - 13,080 13,080 13,200 471,240 484,320 497,520

( นักบริหารงานการศึกษา )

25 เจาพนักงานธุรการ ปง. 1 1 229,200 0 ๑ ๑ ๑  -  -  - 7,440 7,680 7,920 236,640 244,320 252,240

26 ครู คศ.2 ๑ ๑  -  - ๑ ๑ ๑  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนุน

27 ครู คศ.1 1 1  -  - 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนุน

พนักงานจางตามภารกิจ

 -  - ๑ ๑ ๑  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอุดหนุน

103,440 0 1 1 1  -  -  - 9,720 10,080 10,440 113,160 123,240 133,680 งบทองถิ่นจาย

หนวยตรวจสอบภายใน (12)

29 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1  - 0 0 1 1 1  +1  -  - 355,320 12,000 12,000 355,320 367,320 379,320 กําหนดเพิ่ม

11 8 2,247,420 126,000 8 8 8  +1  -  - 432,540 90,180 91,380 2,805,960 2,896,140 2,987,520

(6) ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 15 % 1,309,032 1,351,215 1,394,010

(7) รวมปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น 10,035,912 10,359,315 10,687,410

(8) งบประมาณรายจายประจําป 27,777,000 29,165,850 30,624,142

(9) คิดรอยละ ๔๐ งบประมาณรายจายประจําป 36.13 35.51 34.89
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จํานวนที่มีอยู อัตราตําแหนงที่คาดวา อัตรากําลังคน ภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น   (3 ) คาใชจายรวม   (4 )

29

ระยะเวลา ๓ ปขางหนา

28 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  - 1 1

285,300 8,726,880 9,008,100 9,293,400

ปจจุบัน จะตองใชในชวง เพิ่ม/ลด

29  +1  -  - 616,380 281,220 - 29 25 7,678,500 29432,000(5) รวม ( ๔ )



หมายเหตุ    ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564  (27,777,000 บาท )

               -  ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป 2565 ใหประมาณการเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2564 

                  งบประมาณรายจายประจําป 2565 จํานวน 31,327,537 บาท = ( 27,777,000 x 5% ) +27,777,000 = 29,165,850

               -  ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป 2566 ใหประมาณการเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของงบประมาณรายจายประจําป 2565 

                  งบประมาณรายจายประจําป 2566 จํานวน 32,893,913 บาท = ( 29,165,850 x 5% ) +29,165,850 = 30,624,142

               -  ขาราชการถายโอน ลูกจางประจําถายโอน รวมถึงขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับงบเงินอุดหนุนที่จายเปนเงินเดือน คาจาง

                  ใหระบุขอมูลไวในแผนอัตรากําลัง แตไมตองนํามาคิดรวมเปนภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

                  สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดวย

               -  ขาราชการครู พนักงานครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดตําแหนงเพิ่ม โดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเปนเงินเดือน

                  คาตอบแทน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครององถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 849 ลงวันที่ 5  มีนาคม  2562  เรื่องการกําหนดเลขที่ตําแหนงของขาราชการคร/ูพนักงานครู

                  ในสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคืกรปกครองสวนทองถิ่น ใหนํามาตํานวณเปนภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติ

                  ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดวย

                - ใหบันทึกขอมูลเรียงตามลําดับรหัสสวนราชการ (สํานักหรือกอง) ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52  

                  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการจัดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเขาสูประเภทตําแหนง (ระบบแทง)

                - ขอมูลในชองเงินเดือน (1) ตองมีจํานวนตรงกันกับขอมูลในชองเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ
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๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป (พ.ศ. ๒๕64 –๒๕66  ฉบับปรับปรุงคร้ังที่  1)  
โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-39- 

โครงสรางของสํานักปลัด  
  
 
 
 

โครงสรางสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานกิจการสภา  
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานวิเคราะหนโยบายและ

แผน 
- งานนิติการ 
- งานพัฒนาชุมชน 

- งานปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย 

- งานสงเสริมการทองเที่ยว 

- งานบริหารงานคลัง 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนารายได 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
   
 

- งานการโยธา 
- งานกอสรางและซอมบํารุง                                                                                                                                       
- งานสํารวจและออกแบบ      
- งานควบคุมอาคาร 
- งานสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานสงเสริมการศึกษา 
  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานสงเสริมกีฬาและ  

นันทนาการ 
 

- งานบริหารงานสาธารณสุข 
- งานปองกันและควบคุมโรค 
- งานควบคุมและจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
- งานจัดการมูลฝอยและ      

สิ่งปฏิกูล 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) (1) 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
 

หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
( นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

 

กองคลัง 
 

ผูอํานวยการกองคลงั 
(นักบริหารงานการคลัง  

ระดับตน) (1) 

 

กองชาง 
 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง  

ระดับตน) (1) 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

( นักบริหารงานสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม   ระดับตน) (1)    

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (๑) 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 
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ระดับ ผูอํานวยการทองถิ่น 
ระดับกลาง 

ผูอํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน 

ปก./ชก. ปง./ชง. ขาราชการวาง พนักงานจาง 
(ตามภารกิจ) 

พนักงานจาง 
(ท่ัวไป) 

จํานวน - 1 4 1 - 4 2 

- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานกิจการสภา  
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสงเสริมการทองเท่ียว 
พนักงานจางตามภารกิจ 
1. ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ  
   จํานวน ๑ อัตรา 
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ                     
    จํานวน ๑ อัตรา 
3. ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ             
    จํานวน 1 อัตรา 
4. พนักงานขับรถยนต     
    จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจางท่ัวไป 

 1. คนงาน  
     จํานวน 2 อัตรา 

        
 
 

 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

( นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน ) (1) 

 

- งานนิติการ 
 
1. นิติกร (ปก./ชก.)    

จํานวน  ๑ อัตรา         

 

- งานพัฒนาชุมชน 
 
1. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
    จํานวน ๑ อัตรา 
2. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน           
     (ปง./ชง. ) จํานวน ๑ อัตรา        

 

- งานการเจาหนาท่ี 
 

1. นักทรัพยากรบุคคล     
(ปก./ชก.) จํานวน  ๑ อัตรา         

 
 

- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

1. นักวิเคราะหฯ ( ปก./ชก.) 
       จํานวน ๑ อัตรา 
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   โครงสรางกองคลงั 
 

     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 

           

 
 
 
 
 

ระดับ อํานวยการทองถิ่น 
ระดับกลาง 

อํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน 

ปก./ชก. ปง./ชง. ขาราชการวาง พนักงานจาง 
(ตามภารกิจ) 

พนักงานจาง 
(ท่ัวไป) 

จํานวน - 1 2 ๑ - 1 - 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 

 ( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน ) (๑) 

 

- งานบริหารงานคลัง 
- งานการเงินและบัญชี 

 
1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จํานวน  1  อัตรา 

พนักงานจางตามภารกิจ 
2. ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี      จํานวน  1  อัตรา

  

 

- งานพัฒนารายได 
 

1. นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา  

              

 

 

- งานพัสดุและทรัพยสิน 
 

1. เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)    จํานวน  1  อัตรา   
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โครงสรางกองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
                  

                                                  
 
 
     
 
 
 
 
                 
 
 
 

โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ระดับ อํานวยการทองถิ่น 
ระดับกลาง 

อํานวยการทองถิน่ 
ระดับตน 

ปก./ชก. ปง./ชง. ขาราชการวาง พนักงานจาง 
(ตามภารกิจ) 

พนักงานจาง 
(ท่ัวไป) 

จํานวน - 1 - - 1 - - 

 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 

( นักบริหารงานชาง ระดบัตน ) (1) 

 

  - งานการโยธา 
  - งานกอสรางและซอมบํารุง 

 

- งานสํารวจและออกแบบ 
- งานควบคุมอาคาร 

 

1. นายชางโยธา  (ปง./ชง)          จํานวน  1  อัตรา 
 

 

- งานสาธารณูปโภค 
 

45 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                    
 
 
 
 

 
 

                                              
       

 
 
 

 
โครงสรางกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

ระดับ อํานวยการทองถิ่น 
ระดับกลาง 

อํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน 

ปง./ชง. ขาราชการวาง พนักงานจาง 
(ตามภารกิจ) 

พนักงานจาง 
(ท่ัวไป) 

จํานวน - - 1 1 - 1 

 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 ( นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ระดับตน) 
 

- งานบริหารงานสาธารณสุข 
 

- งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
- งานจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

- งานปองกันและควบคุมโรค 
 

1. เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)           จํานวน  1  อัตรา 
 
พนักงานจางทั่วไป 

1. คนงาน                                          จํานวน  1  อัตรา 

  

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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โครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน 
 

 
 

ระดับ อํานวยการทองถิ่น 
ระดับกลาง 

อํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน 

ปง./ชง. 
 

ครูอันดับ 
คศ.2 

ครูอันดับ  
คศ. ๑ 

ขาราชการวาง ครูผูดูแลเด็ก 
(ครูผูชวย) 

พนักงานจาง 
(ตามภารกิจ) 

พนักงานจาง 
( ท่ัวไป ) 

จํานวน - 1 1 1 1 - - 1  - 

- งานบริหารการศึกษา 
  

 

 

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

      

- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

 
 

      

1. ครู  (คศ.2 )      จํานวน    1   อัตรา 
2. ครู  (คศ.1 )      จํานวน    1   อัตรา 
3. เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)     จํานวน    1   อัตรา 
พนักงานจางตามภารกิจ 
4. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก                 จํานวน    1   อัตรา 

 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
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     ระดับ อํานวยการทองถิ่น 

ระดับกลาง 
อํานวยการทองถิ่น 

ระดับตน 
ปก./ชก. ขาราชการวาง พนักงานจาง 

(ตามภารกิจ) 
พนักงานจาง 

(ท่ัวไป) 
จํานวน - -  - 1 - - 

      

-  งานตรวจสอบภายใน 

 
 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( ปก/ชก)   จํานวน  1  อัตรา 
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เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน/

เงินเพิ่ม อื่น ๆ

1 นายวิทมนตร  กิริวรรณา ปริญญาโท  66-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กลาง  66-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กลาง 549,000 84,000 84,000

รปม. (นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงานทองถิ่น) (45,750X12) (7,000X12) (7,000X12)

2 นางสาวกนกวรรณ  หยกอํานวยชัย ปริญญาโท  66-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตน  66-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตน 409,320 42,000

รปม. (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (34,110X12) (3,500X12)

3 นายจตุวิทย  จันทรลอย ปริญญาโท 66-3-01-3105-001 นิติกร ชํานาญการ 66-3-01-3105-001 นิติกร ชํานาญการ 369,480 54,000

นิติศาสตร (30,790X12) (4,500X12)

4 นางสาวศิรพิชชา นอยสุริวงษ ปริญญาโท 66-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 66-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 396,000

รปม. (33,000X12)

5 นางสาวพนิดา  เหลืองอรุณ ปริญญาโท 66-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 66-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 356,160

รปม. (29,680X12)

6 นายพัฒนพงศ   ปนแกว ปริญญาตรี 66-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 66-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 342,720

บริหารธุรกิจ (28,560X12)

7 จ.ส.อ.พีรพงษ  อ่ําทอง ปริญญาตรี 66-3-01-4801-001 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ชํานาญงาน 66-3-01-4801-001 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ชํานาญงาน 393,480

ศศ.บ. (32,790X12)

8 นางสาวพุทธิพร  เขาแกว ปริญญาตรี - ผูชวยนักวิชาการ - - ผูชวยนักวิชาการ  - 237,240

บริหารธุรกิจบัณฑิต ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ (19,770X12)

9 นางสาวสุพรรษา  งามจิตร ปริญญาตรี  - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  -  - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  - 198,360

บริหารธุรกิจบัณฑิต (16,530X12)

10 นายสมเสาร  สัตบุต ปวส. - ผูชวยเจาพนักงานปองกัน - - ผูชวยเจาพนักงานปองกัน 181,200

และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย (15,100X12)

11 วาง  - - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 112,800

(9,400X12)

๑๒ นายทนงศักดิ์  ศิลปชัย ม.3 - คนงาน - - คนงาน 108,000

(9000x12)

13 นายวิเชียร  เย็นพิจิตร  - - คนงาน - - คนงาน 108,000

(9000x12)
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11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนง และการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ

ลําดับ

ที่
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ การศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม
เงินเดือน

เงินประจําตําแหนง

396,000

หมายเหตุ
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ

717,000

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล (01)

พนักงานสวนตําบล

451,320

423,480

356,160

342,720

393,480

พนักงานจางตามภารกิจ

237,240

198,360

181,200

 -วาง-

พนักงานจางทั่วไป

108,000

108,000



เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน/

เงินเพิ่ม อื่น ๆ

14 นางสาวประไพ  ประถมทอง ปริญญาโท  66-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน  66-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 442,320 42,000

บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต ( นักบริหารงานการคลัง ) ( นักบริหารงานการคลัง ) (36,860X12) (3,500X12)

15 นายวราพงษ  ใยนอย ปริญญาตรี 66-3-04-3204-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ชํานาญการ 66-3-04-3204-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได ชํานาญการ 336,360

บัญชีบัญฑิต (28,030X12)

16 นางสาวณัฐพัชร  ทองคํา ปริญญาตรี 66-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 66-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 323,760

บัญชีบัญฑิต (26,980X12)

17 นางสาวเยาวลักษณ  ทนงยิ่ง ปริญญาตรี 66-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน 66-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน 313,440

การจัดการ (26,120X12)

18 นางสาวธมลวรรณ  ปยะทรัพยบวร ปริญญาตรี  - ผูชวยนักวิชาการ  -  - ผูชวยนักวิชาการ  - 253,440

บริหารธุรกิจบัญฑิต เงินและบัญชี เงินและบัญชี (21,120X12)

19 นายจําลอง  เพชรคง ปริญญาตรี 66-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 66-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 429,240 42,000

อุสหกรรม ( นักบริหารงานชาง ) ( นักบริหารงานชาง ) (35,770X12) (3,500X12)

20 วาง - 66-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 66-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 297,900

คากลางเงินเดือน

21  -วาง-  -วาง- 66-3-06-2104-001 ผูอํานวยการกองสาธาณสุข ตน 66-3-06-2104-001 ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ตน 393,600 42,000

และสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม คากลางเงินเดือน (3,500X12)

(นักบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม) และสิ่งแวดลอม)

22 นายอมร  พงษธัญญการ ปริญญาตรี 66-03-06-4601-001 เจาพนักงาน ชํานาญงาน 66-03-06-4601-001 เจาพนักงาน ชํานาญงาน 269,880

ศิลปศาสตร สาธารณสุข สาธารณสุข (22,490X12)

23 นายสมศักดิ์  ขาวเงิน - - คนงาน - - คนงาน - 108,000

(9000x12)
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11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนง และการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ (ตอ)

คุณวุฒิ การศึกษา
กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง

 -วาง-

เงินประจําตําแหนง
หมายเหตุ

ระดับ
เงินเดือน

313,440

พนักงานจางตามภารกิจ

253,440

กองชาง (05)

พนักงานสวนตําบล

กองคลัง (04)

พนักงานสวนตําบล

484,320

ลําดับ

ที่
ชื่อ - สกุล

336,360

323,760

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม (06)

พนักงานสวนตําบล

269,880

พนักงานจางทั่วไป

108,000

471,240

 -วาง-



เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน/

เงินเพิ่ม อื่น ๆ

24 นางสุนันท  อินทรมณี ปริญญาโท 66-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา ตน 66-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ตน 416,160 42,000

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม (34,680x12) (3,500X12)

( นักบริหารงานการศึกษา ) ( นักบริหารงานการศึกษา )

25 นางชุติมา  กลาหาญ ปริญญาตรี 66-3-08-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน 66-3-08-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน 229,200

ศศ.บ. (19,100X12)

26 นางชลิตา  อําภา ปริญญาตรี 66-3-08-6600-015 ครู คศ.2 66-3-08-6600-015 ครู คศ.1 312,960

คุรุศาสตรบัญฑิต (26,080X12)

27 นางทิพวัลย  ปลูกงาม ปริญญาตรี 66-3-08-6600-016 ครู คศ.1 66-3-08-6600-016 ครู คศ.1 264,480

คุรุศาสตรบัญฑิต (22,040X12)

28 นางสาวณิชารัตน  แตงทอง ปริญญาตรี  - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  -  - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  - 103,440

คุรุศาสตรบัญฑิต (8,620X12)

29 วาง  - 66-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 66-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 355,320

คากลางเงินเดือน
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ระดับ

เงินประจําตําแหนง
หมายเหตุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง

11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนง และการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ (ตอ)

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ

 - วาง -

229,200

พนักงานจางตามภารกิจ

หนวยตรวจสอบภายใน (12)

พนักงานสวนตําบล

458,160

103,440

พนักงานสวนตําบล

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ การศึกษา
กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

เงินเดือน
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๑2.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
  

 การบริหารงานขององคการจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือองคกรนั้นมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรู
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซ่ึงผูทํางานในองคกรนั้นจะตองมีการเรียนรูและพัฒนาตนเอง     
อยูเสมอ โดยองคกรเปนผูดําเนินการใหในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง เพ่ือใหผูท่ีทํางานในองคกรไดมีความรู ความเขาใจ  
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงมีความ
จําเปนและสําคัญยิ่งสําหรับภาคราชการ เนื่องจากเปนกระบวนการวางแผนและดําเนินการใหราชการและพนักงาน
ของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยทัศนคติและสํานึกท่ีถูกตองเพ่ือชวยใหงานของทางราชการบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยในขณะเดียวกันตัวพนักงานและลูกจางก็จะประสบความสําเร็จ ในการ
พัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ และความพรอมท่ีจะกาวหนาข้ึนไปดวย องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  
จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ 
ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทุกคน ทุกตําแหนงไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาในชวยระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป          
(พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ) โดยแบงออกเปน ๒ กลุม คือ  พัฒนาขาราชการและพนักงานจาง  
ท่ีไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งใหม  และขาราชการผูปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะความรู ทักษะทัศนคติท่ีดี    
มีคุณธรรมจริยธรรม อันทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. การพัฒนาขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบรรจุใหม  โดยใหมี
การปฐมนิเทศในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการ 
  ๑.๑  หลักสูตรการพัฒนา ประกอบดวยการพัฒนาความรูข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ
สําหรับพนักงานและลูกจางบรรจุใหม  และการพัฒนาเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  ๑.๒  วิธีการพัฒนาพนักงานจาง  โดยวิธีการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานเพ่ือใหผูรับการ
ฝกอบรมหรือพัฒนา ไดเรียนรูเทคนิคในการทํางาน  ซ่ึงใชวิธีการสอนแนะนําโดยการมอบหมายใหผูบังคับบัญชา 
หัวหนาหนวยงานท่ีเปนผูคอยแนะนํา ดูแล ชวยเหลือ ของผูบังคับบัญชา หัวหนางานหรือพ่ีเลี้ยง ในหนวยงานมี
ความชํานาญงานสูงสุด 
  ๑.๓  การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรูและทักษะตลอดทัศนคติ 
ของผูรับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน 

๒. การพัฒนาขาราชการและพนักงานจางผูปฏิบัติงาน  เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีด ี       
มีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๑  หลักสูตรการพัฒนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน  ๕  ดาน  ไดแก 
  (๑)  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก งานโดยท่ัวไป เชน สถานท่ี โครงสรางของ
งานนโยบายตาง ๆ 
  (๒)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ 
  (๓)  ดานการบริหาร  ไดแก รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารงาน และการบริหารคน 
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน  การจูงใจ การประสานงาน 
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  (๔)  ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดีสงเสริมใหสามารถปฏิบัติ
รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธในการทํางาน การสื่อสาร การเสริมสราง
สุขอนามัย 
  (๕)  ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
  ๒.๒  วิธีการปฏิบัติ องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  มีหลักการในการพัฒนาบุคลากรคือ  
หลักการเรียนรู  โดยการสนับสนุนใหพนักงานและลูกจางเกิดการเรียนรู  ท้ังโดยการสงไปเขารับการฝกอบรมการดู
งานและสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง  ซ่ึงมีวิธีการท่ีสําคัญดังนี้ 
  (๑)  การฝกอบรมนอกสถานท่ีทํางานโดยการใหผูเขารับการอบรมหยุดการทํางานของ
ตน  เพ่ือไปเขารับการฝกอบรมในหนวยงานฝกอบรมภายนอก เชน อําเภอ จังหวัด เปนตน ซ่ึงวิธีการฝกอบรม     
ในหองโดยการบรรยาย การสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  (๒)  การดูแลโดยการจัดใหขาราชการหรือผูปฏิบัติงานไดไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
หนวยงาน และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง และเจาหนาท่ีในหนวยงานอ่ืนซ่ึงอาจเปนสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของเอกชนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการเกิดความรู ความเขาใจ
ในเทคนิค สภาพปญหา และวิธีการทํางานของหนวยงานท่ีตนไปเยี่ยมชมดวยตนเอง และยังไมมีโอกาสสอบถามหรือ
แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ  และขอคิดเห็นอันอาจนําไปปรับปรุงการทํางานในหนวยงานของตนได  
รวมท้ังอาจกอเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานของตนและหนวยงานท่ีไปเยี่ยมชมตอไปในอนาคตอีกดวย 
  (๓)  การสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยวิธีตาง ๆ ดังนี้ 
  -  ศึกษาคนควาความรูจากหนังสือ  หรือเอกสารวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเปน
ประโยชนตอหนวยงานของตน 
  -  ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และโครงการของ
งานในหนวยงานท่ีตองนํามาประกอบการปฏิบัติงานใหชัดเจน  เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร
อยางถูกตอง 
 -  ใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและความคิดเห็นกับบังคับบัญชา 
เพ่ือนรวมงานผูใตบังคับบัญชา และผูท่ีเก่ียวของ 
 -  การสมัครเขาศึกษาหรือรับรองการอบรมในหลักสูตรท่ีเปนประโยชนของงานดวย
คาใชจายของตนเอง และโดยไมเสียเวลาทํางานประจํา 
  ๒.๓  วิธีการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 
  - การทดสอบ 
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13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระมีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1. การพึงยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริตและรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
  4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย  
  5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
  6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
  8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

  ท้ังนี้การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

พิมพ/ทาน                     . 
เจาของเรื่อง                   . 
หน.สวน                        .
ปลัด                            . 

 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
เรื่อง  แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

--------------------------------- 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  กําหนดกอง สํานัก  หรือสวนราชการท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2563 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทํา
โครงสรางการแบงสวนราชการ รวมถึง การกําหนด กอง หรือสวนราชการ ท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับ ประกาศ
หลักเกณฑ ดังกลาว 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย และ
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  มีแผนอัตรากําลังฉบับใหมใชอยางตอเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความนัย
มาตรา  15  และ  25 วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564  เม่ือวันท่ี 24  
กุมภาพันธ  2564  จึงประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจาํปงบประมาณ  2564 – 2566 ( ฉบับปรับปรงุครั้งท่ี 1 ) 

2. ใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีหนวยตรวจสอบภายใน เปนสวนราชการหลัก ท่ีจําเปน 
มีฐานะต่ํากวากอง โดยใหข้ึนตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

3. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 

 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี    2   มีนาคม   พ.ศ. 2564 

 

 
 

(นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

-สําเนาคูฉบับ- 

“ ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 



   

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

เรื่อง  การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 

------------------------------ 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 โดย
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ประกาศโครงสรางการแบงสวนราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ
ดังกลาว 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย และ
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคทาย  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564  เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2564  จึงประกาศโครงสราง
การแบงสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เรื่อง การกําหนดโครงสราง
การแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 

2. องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีสวนราชการดังนี้ 
2.1 สํานักปลัด  
2.2 กองคลัง 

2.3 กองชาง 

2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.6 หนวยตรวจสอบภายใน 

 3. ใหสวนราชการ ขอ 2.1 – 2.5 มีฐานะเทียบเทากอง และสวนราชการ ขอ 2.6 มีฐานะ 
ต่ํากวากอง ข้ึนตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

4. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                                ประกาศ    ณ    วันท่ี    2    มีนาคม   พ.ศ. 2564 
        

 
      

                               (นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ)     
    นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ

“ ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 



   

 
 

         
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

เรื่อง  การกําหนดกอง หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล  
......................................... 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  กําหนดกอง สํานัก  หรือ
สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2563 โดยกําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบล กําหนด กอง หรือสวนราชการ ท่ีจําเปน ใหสอดคลองกับ ประกาศหลักเกณฑดังกลาว  
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอย และ
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 15 และ 25 วรรคทาย แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564  เม่ือวันท่ี 24  กุมภาพันธ  2564  จึงประกาศกําหนดกอง 
หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกวา ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  เรื่อง การกําหนดกอง 
หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล 
 2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
ประกาศใชเปนตนไป 

 3. ใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีกองและสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ดังนี้ 

3.1  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล งาน
เลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริมการเกษตร งานการ
พาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบ
เรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
นิติการงานคุมครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ี
ของกอง สํานัก หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
และท่ีไดรับมอบหมาย 
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3.2 กองคลัง 



   

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม 
และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุก
ประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดทําหรือชวย
จัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตางๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและ
ประจําป งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสิน
ตางๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ
ดานการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

 3.3 กองชาง 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา 

งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสอง
สวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและ
ซอมบํารุงประจําปงานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดทํา ทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามัน
เชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตางๆ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

3.4 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะหและจัดทําแผนงาน

ดานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ งาน
สุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานคุมครองผูบริโภค งาน
ใหบริการดานสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย งาน
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร งานการแพทย งานการแพทยฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนยบริการ
สาธารณสุข งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล งานบริหารสาธารณสุข งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค งาน
เวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพตําบล งานมาตรฐานและคุณภาพหนวยบริการ งานยุทธศาสตร
สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย งาน
กายภาพและอาชีวบําบัด งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความ
สะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปองกันและ
บําบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย งานศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห กําหนดมาตรการและแผน
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม งานสงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม งานรณรงคและการฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานวางแผนและจัดทําแผนดําเนินงาน
ดานการเฝาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง งานเฝาระวัง บําบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ 
ของเสียและสารอันตรายตางๆ งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ  รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับ  
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 3.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 มี อํ านาจหน า ท่ีรับผิดชอบเ ก่ียว กับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการ ศึกษา  
ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการ



   

ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งาน
โรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง สังกัด
สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไมจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

 3.6. หนวยตรวจสอบภายใน 
 มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการ 

ตรวจสอบความถูกตองแลเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษา
พัสดุ และทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานตรวจสอบ
ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และ
เปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนว
ทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย  
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(นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 
 
 
 

“ ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 
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