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ค าน า 
 
  การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่ามีความส าคัญยิ่งแสดงถึงความ
มีศักยภาพในการบริหารจัดการโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีภาระหน้าที่มากขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.๒๕62  
และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  ก าหนดกอง  ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2563  ซึ่งจะต้องด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้
เป็นไปตามประกาศดังกล่าวโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวจึงไดป้รับปรุงแผน
อัตราก าลัง  ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ปรับปรุงฉบับที่  1  พ.ศ. 2564  ขึ้น 
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องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6 ฉบับที่  1  พ.ศ.  2564  เนื่องจากได้มีประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  ก าหนดกอง  ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2563  ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ก าหนดให้ “แผนอัตราก าลัง 3 ปี” 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า  มี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ  40  ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2542 

  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 
ปรับปรุงฉบับที่  1  พ.ศ.  2564  ขึ้นให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งและ
การสรรหาให้เป็นไปอย่างถูกต้องต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่งก าหนดและมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  
และ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  4  กันยายน  2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้องถิ่นว่าจะมี
ต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใดให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณงานและคุณภาพของงานตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
กลาง) ก าหนด 
    ๑.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
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1.3  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจการ
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  ก าหนดกอง  ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2563 
  ๑.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวจึงได้
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6 ปรับปรุงฉบับที่  1  พ.ศ.  2564  ขึ้น 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  ๓ 
ปี ประจ าปงีบประมาณ ๒564 – ๒๕๖6 ปรับปรุงฉบับที่  1  พ.ศ.  2564  ดังนี้ 
 ๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  มีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงาน ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวมีการก าหนดประเภทต าแหน่ง  สาย
งาน  การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าวตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการนั้นหรือไม ่

๒.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหานปลาค้าว 

๒.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการ
สาธารณะ  แก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ฯลฯ 
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๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวมีขอบเขตและแนวทางในการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒564 – ๒๕๖6 ฉบับที่  1  พ.ศ.  2564  ดังนี้ 
 

๓.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  เพ่ือให้
การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตาม
หน่วยงานต่างๆ  ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่าลักษณะงานใน
ปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร  หาก
ลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  จึงต้องพิจารณาวางแผน
กรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการ
แล้ว  อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าของก าลังคน  :  Supply  pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้าร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1  การจัดระดับชั้นความเหมาะสมให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท  เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 3.3.2  การจัดสรรข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  โดยหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจ ามีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้นต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่
หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
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  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามประบวนการจริง  (work  process)  ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  การก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลา
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เป็นเพียงข้อมูลเปรียบเทียบ (relative  information)  
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชนนอกจากนั้นก่อนจ า
ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบั ติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอื่น  ก็จะมีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย 
 3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมุติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญอาจจะต้องพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอย่าง
น้อยใน  3  ประเด็น  ดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้าง
ที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ  สารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลาย ๆ  ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ  ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่าง ๆ  อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ  กระบวนการนี้เป็น

กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องนอก และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนอุดม  ซึ่งทั้งสองแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้
อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนด
ต าแหน่งคล้ายคลึงกันได ้
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระเบื้องนอก  และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนอุดม  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนที่
ใกล้เคียงกัน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางเหมือนกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน 
และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลัง
แตกต่างกัน ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสามหน่วยงานแล้ว การปรังปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ฉบับที่  1  พ.ศ.  2564  ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลละหานปลาค้าว  จึงมีความจ าเป็นต้องคงต าแหน่งเดิมไว้ทุกต าแหน่ง  เพ่ือให้มีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน 
ปลาค้าว ไดป้ระกาศรับโอนและขอใช้บัญชีจากการสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันจะได้
พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 3.8  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  มีแผนการพัฒนาข้าราชการทุกคน  โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม  (Right Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
แล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่ง
ประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน  ทั้ง ๆ  ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาที่
กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และ
ส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่ง
ของส่วนราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  (Effective Man 
Power Planning Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอ
ในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละ
ส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไป
ใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ  เช่น 
    การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
    การจัดท ากระบวนการจริง  (Work process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-
engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจที่จะ
เพ่ิม/ลดลง 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ 
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า       230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
230    คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
1,380  คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

   
      
    
    
  



 

แผนภูมิแสดงอัตราก าลังสัดส่วนของบุคลากร 
ในสังกัด อบต.ละหานปลาค้าว 

พนกังำนจ้ำงทัว่ไป 

พนกังำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

พนกังำนสว่นต ำบล/ครู 
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    การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม

ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลาค้าว ดังนี้ 

          -พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น   ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

-สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
-สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
-สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
-สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

-ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ าต่อเนื่อง
จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิม
และให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ   

- พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้าง
จะมี 3 ประเภท องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วยบริบท 
ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พนักงานจ้างทั่วไป 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.25

พนักงานจ้างทั่วไป 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 

พนักงานส่วนต าบล/คร ู
จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ
43.75 
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๔.  สภาพปัญหาความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

        องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่แล้วสามารถจ าแนกปัญหาในพ้ืนที่ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
                    ๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑   ปัญหาภัยน้ าท่วมในบริเวณท่ีราบลุ่มบางพ้ืนที่  ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,
4,5,6,7,8,10,11, และหมู่ที่ 12 

๑.2   ปัญหาถนนที่ไว้สัญจรยังไม่ครบถ้วน ไม่ได้มาตรฐาน  เชื่อมเส้นทางหลัก เชื่อม 
        หมู่บ้านต่อหมู่บ้าน  ถนนภายในซอยแต่ละหมู่บ้าน     
๑.23  ปัญหาน้ าประปาไม่สะอาด หมู่ที่  1   และ  3 

๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑   ประชาชนสว่นใหญ่มีรายได้ต่ า 
๒.๒   ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
๒.๓   ปัญหาขาดทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ   
๒.๔   ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เช่น ข้าว  มันส าปะหลัง 

๓.  ปัญหาด้านสังคม 
๓.๑   ปัญหาด้านยาเสพติด  
3.2   ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น 

   ๓.3   ปัญหาการไม่มีงานท าในวัยแรงงาน (๑5 – ๖๐ ปี)   
๓.4   ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

๔.  ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
- 

๕.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
๕.๑   ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตรในฤดูฝนบางพ้ืนที่บางหมู่บ้าน 
5.2   ปัญหาขาดแคลนน้ าช่วงหน้าแล้ง 

๖.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๑    ปัญหาขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ 
   ๖.๒    การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอย ไม่มี 

๗.   ปัญหาด้านสาธารณสุข 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑ แห่ง บุคลากร  11  คน คนไข้เฉลี่ย 50 คน/วัน 

๗.๑    ปัญหาด้านความร่วมมือในการแก้ไขโรคติดต่อ   
   ๗.๒    ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุข และอนามัยไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

๗.๓    ปัญหาจากฝุ่นละออง   
๘.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๘.๑    ปัญหาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
   ๘.๒    ปัญหาขาดการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๘.๓    ปัญหาด้านการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ  ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 

๙.  ปัญหาด้านอื่น ๆ     ไม่มี 
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ความต้องการของประชาชน 
๑.   ด้านเศรษฐกิจ 

๑.๑   สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน 
๑.๒   สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
๑.๓   ฝึกอบรมอาชีพเสริมหรืออาชีพสนใจ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

๒.  ด้านสังคม 
๒.๑   รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ส่งเสริมด้านการกีฬาในระดับต าบล 
๒.๒   ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดและจับกุมผู้กระท าผิด 
2.3   จัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความรักและสามัคคีกัน 
๒.4   ให้มีต ารวจสายตรวจประจ าต าบล 

๓.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.๑  ก่อสร้างถนน คสล. หรือถนนหินคลุก  เชื่อมต่อระหว่างซอยกับซอยภายใน       
       หมู่บ้าน  
๓.๒  ขุดลอกคูคลองเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ส าหรับช่วงฤดูแล้ง  และก่อสร้างร่องระบายน้ า 
       เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยน้ าท่วม 

๔.  ด้านแหล่งน้ า 
๔.๑   ขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขินและก าจัดวัชพืช 
๔.๒   ขุดคลองระบายน้ าส่งน้ าให้เกษตรกร 

๕.   ด้านสาธารณสุข 
๕.๑   ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ 
๕.๒   ให้มีการออกบริการตรวจรักษาตามหมู่บ้านทุกเดือน 

๖.    ด้านการเมืองการบริหาร 
๖.๑   การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การบริหารงาน 
๖.๒   การมสี่วนร่วมในการบริหารของประชาชน 
๖.๓   ให้มีบุคลากรไว้ส าหรับบริการประชาชนครบทุกด้าน 

๗.   ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗.๑   ตรวจเช็คหอกระจายเสียงให้ใช้งานได้ทุกหมู่บ้าน 
๗.๒   ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและการจัดการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗.๓   ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการศึกษา 

๘.   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘.๑   จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๘.๒   จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการเก็บขยะและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
๘.๓   กั้นแนวเขตที่สาธารณะทุกแปลง 
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๕.  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่   ความรับผิดชอบ  
ออกเป็นอย่างน้อย  7  ด้าน  โดยพิจารณาจาก ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  7  พ.ศ.  2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าววิเคราะห์จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจ  SWOT มีดังนี ้
 1) จุดแข็ง  (Strength – S) 
   1.1 มีองค์กรของรัฐที่เน้นการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นโดยตรง  และประสานงานกับชุมชนอย่าง
ใกล้ชิด 
   1.2 มีการรวมกลุ่มกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนมีฐานะที่ดีขึ้น 
   1.3 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นพ้ืนฐาน 
   1.4 มีการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตรและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
   1.5 ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟ้าใช้ 
   1.6 มีแรงงานเป็นจ านวนมาก 
   1.7 มีถนนลาดยางสายหลักเชื่อมหมู่บ้าน 
   1.8 มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.9 บุคลากรของรัฐส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ 
      1.10 มีองค์กรทางศาสนา 
     1.11 มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยังคงอยู่ 
   1.12 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
   1.13 มีอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  กระจายทุกหมู่บ้าน  สามารถประสานและระดม 
           มวลชนได้ 
   1.14 มีหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 
   1.15 มีหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพด้านข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  คือ  องค์การ 
           บริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว รพ.สต.ครบุรี และผู้น าหมู่บ้าน 

 1.16 ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  โดยมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่  คือล าสะแทด แหล่งกัก
เก็บน้ าที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2) จุดอ่อน  (Weakness – W) 
   2.1 การกระจายรายได้ยังไม่ทั่วถึง 
   2.2 ขาดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
   2.3  เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด 
   2.4  ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงพ้ืนที่ท าเกตรกรรม 
   2.5  ขาดการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
   2.6  ผลผลิตทางการเกษตรมีความเสี่ยงสูงทั้งด้านราคาและจ านวนผลผลิต 
   2.7  ขาดน้ าเพ่ือการเกษตร 
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   2.8  ที่ดินท ากินมีจ านวนจ ากัดท าให้เกิดการบุกรุกที่สาธารณะแผ้วถางป่าสภาพป่าเสื่อมโทรม 
   2.9  ประชาชนขาดความรู้เรื่องการบริหารเงินทุน 
   2.10 คนหนุ่มสาวไปท างานต่างถ่ินท าให้ขาดคนรุ่นใหม่มาพัฒนาหมู่บ้าน 
   2.11 สภาพดินมีปัญหา 
   2.12 ค่าจ้างแรงงานในชุมชนต่ า 
   2.13 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ  ในระบบ 
           การบริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิค  และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
   2.14 ค่านิยมของคนในท้องถิ่นเปลี่ยนไปไม่คิดพ่ึงตนเองรอความช่วยเหลือจาหน่วยงานของรัฐ 
           บุคลากร 
 3)โอกาส  (Opportunity – O) 
   3.1 สามารถจัดสร้างส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหลังใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจที่
เพ่ิมข้ึน 
   3.2 เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนเหมาะแก่การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเฉพาะสินค้า
เกษตร 
   3.3 สามารถพัฒนากลุ่มต่าง ๆ  ไปสู่การระดมเงินทุน  เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนในชุมชน 
   3.4 การพัฒนาบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างทั่วถึง 
   3.5 ลดภาวการณ์ว่างงานในท้องถิ่น 
   3.6 ได้รับการกระจายอ านาจในการให้บริการประชาชน 
   3.6 ขยายองค์กรให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีการเพ่ิมบุคลากรและจัดสรรเงินงบประมาณมากขึ้น 
 
 4) ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat – T) 
   4.1 งบประมาณท่ีถ่ายโอนมาล่าช้าและมีจ านวนน้อย 
   4.2 ขาดการบูรณาการในการก าหนดทิศทางการพัฒนา 
   4.3 ความสามารถในด้านการผลิต  และการแปรรูปการเกษตรยังมีจ ากัด 
   4.4 ตลาดรองรับผลผลิตมีจ ากัดและผลผลิตขายได้ราคาต่ า 
   4.5 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   4.6 นโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
   4.7การเมืองในระดับประเทศไม่มีเสถียรภาพก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในแนวทางการพัฒนา  
         การบริหารงาน  
   4.8  ท้องถิ่นไม่มีอิสระในการท างาน  
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ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่  ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ก าหนด
วิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น ๗ ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้ 

๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก มาตรา 67 (1)  
(๒)  จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง มาตรา 69 (2) 
(๓)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร มาตรา 68 (3) 
(๔)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ ามาตรา มาตรา 68 (3) 
(๕)  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ มาตรา 16 (4) 
(๖)  การสาธารณูปการ มาตรา 16 (15) 

 
๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการมาตรา ๖๗ (๖) 
(๒)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่ให้เด็กขาดสารอาหาร พร้อมอบรมให้  
     ความรู้หญิงตั้งครรภ์  มาตรา ๖๗ (๓)  
(๓) ให้ประชาชนไดร้ับการศึกษาอยา่งทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมฝึกอบรมระยะสั้น มาตรา ๖๗  (๕) 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  มาตรา ๖๗ (๓๑) 

                           (๕)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ   
                                 มาตรา  ๖๘ (๔) 

(๕)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 
      ผู้ด้อยโอกาส มาตรา  ๑๖ (๑๐) 
(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
      มาตรา ๑๖ (๕) 
(๗)  การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  มาตรา ๑๖ (๑๙) 

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
      มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑)  ก าจัดแหล่งจ าหน่ายแหล่งผลิตและไม่ให้ประชาชนติดยาเสพติด  มาตรา ๑๖ (๓๐) 
(๒)  ป้องกันปราบปรามการลักทรัพย์ให้น้อยลงหรือหมดไป  มาตรา ๑๖ (๓๐) 
(๓)  ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ  
      มาตรา ๑๗ (๒๑) 
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(๔)  การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน             
      มาตรา ๖๘ (๘๑) 
(๕)  การผังเมือง  มาตรา ๖๘ (๑๓) 
(๖)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
      มาตรา ๑๖ (๑๗) 
(๗)  การควบคุมอาคาร  มาตรา ๑๖ (๒๘) 

๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
      มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัวมาตรา ๖๘ (๖) 
(๒)  ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่มเป็น
สหกรณ์      ตลาดชุมชน  มาตรา ๖๘ (๕) (๗) 
(๓)  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  มาตรา ๑๖ (๖) 
(๔)  รวบรวมกลุ่มผลผลิตพืชคล้ายคลึงกัน วางแผนการผลิต การจ าหน่าย  มาตรา ๖๘ 
(๕)  มาตรา ๑๗ (๗) 

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาตรา ๖๗ (๗) 
(๒)  ให้มีการจัดระบบก าจัดขยะหรือเก็บขยะที่ถูกต้องเพ่ือลดปริมาณขยะที่มีให้น้อยลง    
      พร้อมท าให้ประชาชนมีจิตส านึกรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะ  มาตรา ๑๖ (๑๘) 
(๓)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
      และสิ่งปฏิกูล  มาตรา ๖๗ (๒) 
(๔)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  มาตรา ๑๗ (๑๒) 

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
      มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
      มาตรา ๖๗ (๘) 
(๒)  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มาตรา ๖๗ (๕) 
(๓)  การจัดการศึกษา  มาตรา ๑๖ (๙) 
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  มาตรา ๑๗ 

(๑๘) 
๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีภารกิจที่เก่ียวของดังนี้ 
(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา  

๔๕ (๓) 
(๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณเรื่องบุคคลกรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร มาตรา ๖๗ (๙) 
(๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  มาตรา ๑๖ (๑๖) 
(๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. มาตรา 17 (3)  
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5.8  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

อย่าง ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผล

มาเป็น แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

๖.  ภารกิจหลักและภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
    ภารกิจหลัก 

 ๑.  ด้านการสาธารณสุขการเผ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ 
 2.  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน 
  3.  ด้านส่งเสริมการเกษตร     

ภารกิจรอง 
 1.  การแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตร 
 2.  ด้านการบริหารจัดการขยะ 
 3.  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 4. ด้านการให้บริหารประชาชน 
 5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 6. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 

7.  การส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
8.  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9.  การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
10.  การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและการออกก าลังกาย   
11.  การจัดหาสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย 
12.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( แก้ไขปัญหายาเสพติด ) 
13. การพัฒนาความรู้แก่ประชาชน  สมาชิก  อบต.และพนักงานส่วนต าบล 
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๗.  สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว   เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   

ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  กอง  1  หน่วยได้แก่  ส านักปลัด อบต.  กองคลัง กองช่าง
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กองสวัสดิการสังคม  และหน่วยตรวจสอบภายใน    
โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น  22  อัตรา คนครอง  14  อัตรา  ว่าง  8  อัตรา  
ลูกจ้างประจ า จ านวน - อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  10  อัตรา ว่าง  -  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป   
9  อัตรา   ว่าง  -  อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น 41  อัตรา  เพ่ือเป็นการวางแผนการใช้
อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้ านการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ดังนั้นแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566 
ปรับปรุงฉบับที่  1  พ.ศ.  2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว คงต าแหน่งเดิมไว้ทุกอัตราไม่
มีการก าหนดและปรับลดแต่อย่างใด 
 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ 
แต่ละสายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสาย
งานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ใน  10  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

 

๑)จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตาม
นโยบาย และบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๒)การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่และการ
ให้บริการประชาชน 
๓)การส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆด้าน
ตามหลักการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

อบต. ละหานปลาค้าว 
 
 
อบต. ละหานปลาค้าว 
 
อบต.ละหานปลค้าว  

 
2. ยุทธศาสตร์การรักษาความ
สงบภายใน 

1) การส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน 
2) การลดปัญหา-ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
การบังคับใช้กฏหมายจราจรและกฏหมายที่
เก่ียวข้อง 

อบต. ละหานปลาค้าว 
 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 
 

3)  ยุทธศาสตร์การศึกษา 1) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ  
นอกระบบตามอัธยาศัย 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
การพัฒนาในการจัดการศึกษา 
3) การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาภาค
ประชาชนใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
4)การจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน าสู่สัมมนา
ชีพ 

อบต.ละหานปลาค้าว 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 
 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4)  ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

๑)  ระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริหารสามรถเข้าถึงได้
อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ 
๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
ด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมสนับสนุน
อาสาสมัคร (อสม.) ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ
และมีขวัญก าลังใจที่ดี 
๓) การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือ
พ่ึงพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี 
(คุ้มครองผู้บริโภค/ควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ
การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัย/
โรงเรียน 

อบต. ละหานปลาค้าว 
 
 
อบต. ละหานปลาค้าว 
 
 
 
อบต. ละหานปลาค้าว 
 
 

5) ยุทธศาสตร์การสังคม
สงเคราะห์ 

 

๑) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
โ ดยสนับสนุ น เบี้ ยยั งชีพอย่ า ง เป็ นธ รรม
เหมาะสม 
2) การส่งเสริมศูนย์/ชมรม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชน 
3) สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
4) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา 
5)การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน 
สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
6) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ภายในต าบลละหาน
ปลาค้าว 

อบต. ละหานปลาค้าว 
 
 
อบต. ละหานปลาค้าว 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 
 
อบต. ละหานปลาค้าว 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 

 

6) ยุทธศาสตร์การเคหะและ
ชุมชน 

๑) การแก้ปัญหาขยะ 
2) การปรับปรุ งภูมิทัศน์สถานที่ ราชการ
สวนสาธารณะและการสร้างพ้ืนที่สีเขียว 

อบต. ละหานปลาค้าว 
 

7)  ยุ ทธศาสตร์ ส ร้ า งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๑) การส่งเสริมการรวมตัวเรียนรู้ร่วมคิดร่วม
ทดลองปฏิบัติจริงรวมทั้งการเสริมหนุนกลุ่มที่มี
การรวมตัวอยู่แล้วให้เข้มแข็ง เน้นศักยภาพ
ความพร้อมของชุมชน 
2)กระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพและความ 
เข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุลเน้นการผลิตเพ่ือ
การบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชนสร้าง
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้าง
อาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมแก่ชุมชน 

อบต. ละหานปลาค้าว 
 
 
 
อบต. ละหานปลาค้าว 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๘) ยุทธศาสตร์ งานศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

๑) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การ
ด าเนินตามวิถีพุทธ 
2) การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเพณี 
3)การจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
และความสามัคคีระหว่างองค์กรและภายนอก
องค์กร 
4) การส่งเสิรมและนันทนาการระดับเยาวชน
และประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อบต. ละหานปลาค้าว 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 
 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 
 
 

9) ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
และการโยธา  

๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
ทางระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ 
   - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   - งานถนนลาดยาง  
   - งานถนนหินคลุก 
   - งานถนนดิน ลูกรัง 
   - งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
   - งานระบบประปา 
๒) การส่ง เสริมเชื่อมโยงการชลประทาน
ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า คุดลอกสระ พัฒนา
แหล่งน้ า แหล่งเก็บกักน้ า คลองส่งน้ า ท่อส่งน้ า
และการกระจายการใช้ประโยชน์จากน้ า 
๓ )  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า นที่ อ อกก า ลั ง ก า ย 
นันทนาการและการสื่อสาร 
๔) การส่งเสริมและจัดให้มีระบบระบายน้ าเสีย 
ในหมู่บ้าน 
๕) การส่งเสริมและจัดให้มีการจัดผังเมืองรวม 

อบต.ละหานปลาค้าว/อบจ.นม.
, 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชุม
พวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. ยุทธศาสตร์การเกษตร ๑) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ท าเกษตร 
2) เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต
การตลาด มีการกระจายรายได้ที่ทั่ วถึ งมี
ความสามารถในการผลิตและการตลาดก้าวสู่
ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ (smart  farmer) 
และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 

อบต.ละหานปลาค้าว  
 
 
อบต.ละหานปลาค้าว 
 
 
 



 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวมีภารกิจ  ความจ าเป็น  และอ านาจหน้าที่  ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  มีกรอบโครงสร้างส่วนราชการ  5  ส่วน 1 
หน่วย ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, กองคลัง,  กองช่าง,  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, 
กองสวัสดิการสังคม   และหน่วยตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.ส านักปลัด  
1.1  งานบริหารทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
      -  งานเลือกตั้ง 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
1.2  งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
      -  งานวิชาการ 
      -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
      -  งานงบประมาณ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการด าเนินการทางคดีและ 
         ศาลปกครอง 
      -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -  งานระเบียบการคลัง 
      -  งานข้อบัญญัติ อบต. 
       

1.ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1  งานการเจ้าหน้าที ่
- การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 งานบริหารงานทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
      -  งานเลือกตั้ง 
      -  งานกิจการสภา 
-  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
1.2  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
      -  งานวิชาการ 
      -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
      -  งานงบประมาณ 
 
 
1.3  งานนิติการ 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการด าเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง 
      -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -  งานระเบียบการคลัง 
      -  งานข้อบัญญัติ อบต. 
  

 
*ขอก าหนด
งานการ
เจ้าหน้าที่ไว้
ในส านัก
ปลัด อบต. 
*แก้ไขจาก
งานบริหาร
ทั่วไปเป็น
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
*แก้ไขจาก
งาน
นโยบาย
และแผน
เป็นงาน
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ 
*แก้ไขจาก
งาน
กฎหมาย
และคดีเป็น
งานนิติการ 
 
 
 
 

 
 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ 
 



 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอ านวยการ 
      -  งานป้องกัน 
      -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
      -  งานกู้ภัย 
      -  งานเทศกิจ 
      -  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
      -  งานสนับสนุนและบริการ 
1.5  งานส่งเสริมการเกษตร 
    -  งานส่งเสริมการเกษตร 
   -  งานการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร 
    -  งานจัดการการบริหารการเกษตร 
 
1.6  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
       -  งานควบคุมโรค 
       -  งานบริการสาธารณสุข 
 
2. กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
      -  งานรับ - เบิกจ่ายเงิน 
      -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
2.2  งานบัญชี 
      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
      -  งานการเงินและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอ านวยการ 
      -  งานป้องกัน 
      -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
      -  งานกู้ภัย 
      -  งานเทศกิจ 
      -  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
      -  งานสนับสนุนและบริการ 
1.5  งานส่งเสริมการเกษตร 
    -  งานส่งเสริมการเกษตร 
   -  งานการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร 
    -  งานจัดการการบริหารการเกษตร 
 
1.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
       -  งานควบคุมโรค 
       -  งานบริการสาธารณสุข 
2. กองคลัง 
2.1  งานการเงินและบัญชี 
      -  งานรับ - เบิกจ่ายเงิน 
      -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
      -  งานการเงินและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.2  งานพัฒนารายได้ 
      -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 

*โครงสร้าง
เดิมมีงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยอยู่
แล้ว 
 
 
*โครงสร้าง
เดิมมีงาน
ส่งเสริม
การเกษตร
อยู่แล้ว 
*แก้ไขจาก
งานส่งเสริม
สุขภาพและ
สาธารณสุข 
เป็นงาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
*แก้ไขจาก
งานการเงิน
เป็นงาน
การเงินและ
บัญชี 
 
 
 
*แก้ไขจาก
งานพัฒนา
และจัดเก็บ
รายได้เป็น
งานพัฒนา
รายได้ 

 

 



 
 

 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 
        ยานพาหนะ 
     -  งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 
3.กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
      -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ 
         โครงการพิเศษ 
      -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
      -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
      -  งานวิศวกรรม 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
      -  งานออกแบบ 
 
3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 
      -  งานประสานสาธารณูปโภคและ 
         กิจการประปา 
      -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
      -  งานระบายน้ า 
      -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
3.4  งานผังเมือง 
      -  งานส ารวจและแผนที่ 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

2.3  งานพัสดุและทรัพย์สนิ 
     -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 
        ยานพาหนะ 
     -  งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 
3.กองช่าง 
3.1  งานแบบแผนและก่อสร้าง 
      -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ 
         โครงการพิเศษ 
      -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม 
      -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 
3.2  งานส ารวจและออกแบบ 
      -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
      -  งานวิศวกรรม 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
      -  งานออกแบบ 
3.3  งานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา 
      -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
      -  งานระบายน้ า 
      -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
3.4  งานผังเมือง 
      -  งานส ารวจและแผนที่ 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

*แก้ไขจาก
งานทะเบียน
ทรัพย์สินและ
พัสดุเป็นงาน
พัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 
 
*แก้ไขจาก
งานก่อสร้าง
เป็นงานแบบ
แผนและ
ก่อสร้าง 
 
 
 
*แก้ไขจาก
งานออกแบบ
และควบคุม
อาคารเป็น
งานส ารวจ
และออกแบบ 
 
*แก้ไขจาก
งานประสาน
สาธารณูปโภค
เป็นงาน
สาธารณูปโภค 
 
*โครงสร้าง
เดิมมีงานผัง
เมืองอยู่แล้ว 
 



 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
     4.  กองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
      -  งานบริหารวิชาการ 
      -  งานนิเทศการศึกษา 
      -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
      -  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย 
          ทางการศึกษา 
      -  งานกิจการศาสนา  
      -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ 
         วัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและ 
         ตรวจวัดผลโรงเรียน 
      -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี 
         * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร 
         * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน 
5. กองสวัสดิการสังคม 
     -  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
      

     4.  กองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
      -  งานบริหารวิชาการ 
      -  งานนิเทศการศึกษา 
      -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
      -  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย 
          ทางการศึกษา 
      -  งานกิจการศาสนา  
      -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
โรงเรียน 
      -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
      -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี 
         * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร 
         * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน 
5. กองสวัสดิการสังคม 
   5.1 งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
      

 
 
*โครงสร้าง
เดิมมีงาน
บริหาร
การศึกษา
อยู่แล้ว 
*โครงสร้าง
เดิมมีงาน
ส่งเสริม
การศึกษาฯ
อยู่แล้ว 
 
 
 
 
*โครงสร้าง
เดิมมีงาน
กิจการ
โรงเรียน 
อยู่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
*แก้ไขจาก
งาน
สวัสดิการ
สังคมและ
พัฒนา
ชุมชนเป็น
งานส่งเสริม
พัฒนา
ชุมชน 



 

 

 

  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5. กองสวัสดิการสังคม 
    -  งานสังคมสงเคราะห์ 
 
     
 
 
-  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
6.หน่วยตรวจสอบภายใน 
      -  งานตรวจสอบภายใน 
 

    5. กองสวัสดิการสังคม 
    5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
 
    
 
  
5.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
6.หน่วยตรวจสอบภายใน 
      -  งานตรวจสอบภายใน 
 

 
*โครงสร้าง
เดิมมีงาน
สังคม
สงเคราะห์
อยู่แล้ว 
*แก้ไขจาก
งานส่งเสริม
อาชีพและ
พัฒนาสตรี
เ ป็ น ง า น
ส่งเสริมและ
พั ฒ น า
อาชีพ 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจ  ปริมาณ

งานที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปีข้างหน้าซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานใน
แต่ละส่วนราชการมีเท่าใดเพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะต้องใช้ต าแหน่งประเภทใด  สายงานใด ในส่วนราชการจึงจะ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน
ปลาค้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลโดยน าการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลในลงแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 
    แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564–2566 ปรับปรุงฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่
 

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง  

รวม 2 2 2 2 - - -  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
 นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลัด) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง  

นักจัดการงานท่ัวไป  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปก./ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นิติกร  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(ปง./ชง.) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานขับรถยนต์ ๑ 1 1 1 - - -  

ภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม 15 15 15 15 - - -  
กองคลัง         
นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566  ปรับปรุงฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา   

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม/ลด 
 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองคลัง         
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญช ี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม 7 7 7 7 - - -  
กองช่าง         
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นายช่างโยธา  ปง./ชง. 1 1 ๑ ๑ - - - ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  

รวม 5 5 5 5 - - -  

กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม         

นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

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

ครู  (คศ.1) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

ผู้ดูแลเด็ก 5 5 5 5 - -  - ว่าง 2 
อัตรา 

รวม 9 9 9 9 - - -  

กองสวัสดิการสังคม         

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

รวม 3 4 4 4 - - -  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
รวมท้ังสิ้น 41 41 41 41 - - -  

หมายเหตุ แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (พ.ศ. 2564-2566)  ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครัง้ที่  5 /2564 
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
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๙.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/

ค่าตอบแทน 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

๑ 41,250 14,000 663,000 16,440 18,120 19,440 

๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

- 33,495 3,500 443,940 15,060 15,060 15,060 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 13 ต าแหน่ง 13 อัตรา  
ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/

ค่าตอบแทน 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

๑ หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

๑ 32,800 3,500 435,600 13,620 13,620 13,620 

๒ นักจัดการงานท่ัวไป  (ปก./ชก.) ๑ 25,970  311,640 12,120 12,600 12,960 
๓ นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) ๑ 27,480  329,760 12,960 13,440 13,320 
๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(ปก./ชก.) 
๑ 29,110  349,320 13,320 13,440 13,320 

๕ นิติกร (ปก./ชก.) 1 22,230  266,760 9,000 8,760 9,240 
๖ เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๑ 23,370  280,440 10,800 11,040 11,160 
7 เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัย  (ปง./ชง.) 
1 12,970  155,640 6,360 6,360 6,480 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ        
8 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 16,160  193,920 7,800 8,160 8,400 
9 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
1 12,210  146,520 5,880 6,120 6,360 

 พนักงานจ้างทั่วไป        
10 ภารโรง 1 9,000  108,000 0 0 0 
11 พนักงานขับรถยนต์ 1 9,000  108,000 0 0 0 
๑2 พนักงานขับรถยนต์ 1 9,000  108,000 0 0 0 
13 คนงาน 1 9,000  108,000 0 0 0 
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2. กองคลัง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  7  ต าแหน่ง  7  อัตรา  ดังนี้ 
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/

อื่นๆ 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

๑ ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 32,800 3,500 435,600 13,620 13,620 13,620 

๒ นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) ๑ 29,610  355,320 12,000 12,000 12,000 

๓ เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 24,825  297,900 9,720 9,720 9,720 

๔ เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) ๑ 24,825  297,900 9,720 9,720 9,720 

๕ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 22,920  275,040 10,800 10,920 11,160 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ        

6 ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญช ี ๑ 44,460  137,520 5,520 5,760 6,000 

7 ผู้ช่วย จพง.พัสดุ ๑ 12,110  145,320 5,880 6,120 6,360 
 

3. กองช่าง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  5  ต าแหน่ง  5  อัตรา  ดังนี้ 
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/

อื่นๆ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

๑ ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

๑ 38,520 3,500 504,240 13,320 15,240 15,720 

2 นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 1 24,825  297,900 9,720 9,720 9,720 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ        

3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 12,830  153,960 6,240 6,480 6,720 
4 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 11,400  136,800 5,520 5,760 6,000 
5 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 11,580  138,960 5,640 5,880 6,120 

 
4)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน 6 ต าแหน่ง 9 อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/

อื่นๆ 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

๑ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

- 32,800 3,500 435,600 13,620 13,620 13,620 

2 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ๑ 30,220  362,640 13,440 13,320 13,320 

3 ครู  (คศ.1) ๑ 0  0 0 0 0 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ        

4 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 19,680  236,160 9,480 9,840 10,320 

 พนักจ้างทั่วไป        

5 ผู้ดูแลเด็ก   1 9,000  108,000 0 0 0 

6 ผู้ดูแลเด็ก 1 9,000  108,000 0 0 0 

7 ผู้ดูแลเด็ก 1 0  0 0 0 0 

8 ผู้ดูแลเด็ก 1 0  0 0 0 0 

9 ผู้ดูแลเด็ก 1 0  0 0 0 0 
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5)  กองสวัสดิการสังคม   มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  4  ต าแหน่ง  4  อัตรา  ดังนี้ 
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/

อื่นๆ 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

1 ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

1 31,340 3,500 418,080 13,320 13,320 13,440 

2 นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) 1 17,570  210,840 7,560 7,680 7,680 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ        

3 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 16,810  201,720 8,160 8,400 8,760 
4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 14,720  176,640 7,080 7,440 7,860 

 
 

6) หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา 
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง/

อื่นๆ 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
2564 2565 2566 

๑ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ปก./ชก.) - 15,060  180,720 9,360 9,120 8,280 
 
 

 7)  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 

ที ่ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 44,100,000 46,305,000 48,620,250 

 

หมายเหตุ    การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไป
เพิ่ม 5% 
  



 
 

27-28 
ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่ายและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 

-อยู่ในตาราง Excel- 
 
 



 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)    

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

- งานตรวจสอบภายใน   

   
 
   
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)   

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้)   
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)  

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น)   

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- งานนิติการ 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนารายได ้
- งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
 

- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
-  งานส ารวจและออกแบบ 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-  งานกิจการโรงเรียน 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 

- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน  - งานสังคมสงเคราะห์ - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ 

ตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ปรับปรุงฉบับที่ 1 พ.ศ.  2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 

บทที่  10  แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ใหม่ 



 
 

โครงสร้างส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
  

- นักจัดการงานท่ัวไป  ปก./ชก. (1)  
- ภารโรง  (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (2) 
- คนงาน (1) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)  
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   

 

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (1) 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

 

- งานนิติการ 
- งานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

 

-  นิติกร ปก./ชก. (1) 
 - เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.(1) 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 

- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1) 



 
  
 
 

โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1)  
 

- งานการเงินและบัญชี 
 

- งานพัฒนารายได้ 
 

 

- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (๑) 
 

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

 



 
 
 
 
 

 

       โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- นายช่างโยธา ปง./ชง.   (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1) 
- ผช.จพง.ธุรการ (1) 
 

- งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานส ารวจและออกแบบ 
- งานผังเมือง 
-งานสาธารณูปโภค 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 



 
      
 
      โครงสร้างกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

งานกิจการโรงเรียน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพชร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านครบุรี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละหาน 
- ครู คศ.1 (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (5) 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1) 

 



 
 
 

 
  โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 

 

- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 

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



 
 

 
 

 
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

- งานตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1) 



 
36-37-38-39 

11. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ 
 

-อยู่ในตาราง Excel- 
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12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง  นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  ประกอบด้วย  การพัฒนาไปสู่  Thailand  4.0  ดังนั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0  เช่ นกัน  โดย
ก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกลหรือภาคส่วนอ่ืนๆ  เช่น  ภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองไปให้แก่ภาคส่วนราชการอ่ืนๆเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แทน  โดยการจัดระเบยีบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องของความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกภาคส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆสามารถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์  โซเซียล
มีเดีย  หรือแอปพิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า  มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
โต้ตอบกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรบตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงาน
สมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของ
ตน 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร  1013.4/42  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2563  

เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง  (digital  Government  Skill  
Self-Assessment)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  กันยายน  
2560  
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ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีใด  วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  
การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เช่น 

 

๑. การพัฒนาผู้บริหาร 
๑.๑  การฝึกอบรมด้วยการบริหาร  (Training)  เช่น  ส่งไปเข้าสัมมนานักบริหารเข้ารับการ 

อบรมในสถาบันพัฒนาบุคลการท้องถิ่น ฝึกอบรมหัวหน้างานระดับต้น ระดับกลางและการฝึกอบรมหรือพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูง ฯลฯ  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
       ๑.๒  การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย  ๒  ปี/ครั้ง 
       ๑.๓  ส่งเสริมการศึกษาทั่วไป  (Formal  Education)   โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  ในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน   เพื่อจะได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
       ๑.๔  การฝึกจิต/สมาธิ สถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง ๆ ละ  ๓  วัน 
       ๑.๕  การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  (Executive  development)  ในด้านการบริหารทาง 
การเงิน  การบริหารบุคคล และควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
       ๑.๖  มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
       ๑.๗  จัดให้มีการบ ารุงขวัญ  (Morale)  ตามควรแก่กรณี  เช่น  ผู้ท างานได้เรียบร้อยและรวดเร็ว
เป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่งก็พิจารณาบ าเหน็จความชอบให้เป็นพิเศษหรือชมเชยให้ปรากฏแล้วแต่กรณี 
 

๒. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 
๒.๑  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาแก่พนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ  ถึงวิทยาการและ

เทคนิคใหม่ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๒.๒  การให้การศึกษาท่ัวไป  (Formal  Education)  โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษาจาก 

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน  เพ่ือจะได้น าความรูมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
       ๒.๓  การจัดหาเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
       ๒.๔  ใช้ระบบ  Teamwork  ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
       ๒.๕  จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงาน 
       ๒.๖  เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดีเป็นพิเศษผู้บังคับบัญชาก็จะปูนบ าเหน็จ
ความชอบเลื่อนระดับเลื่อนต าแหน่ง ประกาศยกย่องชมเชยให้ปรากฏให้หมู่ผู้ร่วมงานเพ่ือเป็นก าลังใจ และเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืนต่อไป 
      ๒.๗  การฝึกฝนตนเอง  (Self Development)  ได้แก่  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตนเอง                         
โดยการลงมือท างานเพ่ือหาประสบการณ์และความช านาญด้วยตนเอง  เช่น  การค้นคว้าวิธีท างานระบบใหม่ที่มี 
ประสิทธิภาพ การทดลองทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ  เป็นต้น 
      ๒.๘ จัดให้มีการฉลองประจ าปี  โดยให้พนักงานส่วนต าบลและครอบครัวมาร่วมสนุกด้วย 
เพ่ือให้มีความสบายใจและพอใจที่จะท างานของตนยิ่งขึ้น 
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๓.  การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
๓.๑  การฝึกทดลองการปฏิบัติงานให้ทดลองงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ 
๓.๒  การปฐมนิเทศ (Orientation)  คือ  การ  แนะน าชี้แจงให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก                         

กฎระเบียบการปฏิบัติตน  ตลอดจนหัวหน้างาน  ในองค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน า                                 
ที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่ 
       ๓.๓  การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ  ๓ – ๔  เดือนต่อครั้งเพ่ือให้
มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน 
       ๓.๔  การจัดสรรบุคคลเขาท างานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  โดยถือหลัก  Put the 
right man on the right job  เพ่ือให้การท างานประสบผลส าเร็จ 
       ๓.๕  การสอนหรือแนะน างาน  เพ่ือให้มีความสบายใจ  ให้พ้นจากความวิตกกังวลต่าง ๆ ได้แก่  
สอนงานแนะงานหรือแสดงวิธีท างานให้ดู  (Present  the  job)  การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง  (Let the  worker  
performs)  การติดตามผล  (Follow  up) 
       ๓.๖  ก าหนดหน้าที่  (Function)  ก าหนดความรับผิดชอบ (Responsibilities)  ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน  (Authority)  การท างานโดยแจ้งให้ทราบด้วยวาจา  ลายลักษณ์อักษร  หรือ ค าสั่ง 
       ๓.๗  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Performance  Appraisal)  เพื่อช่วยปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  การประเมินท าให้ผู้ประเมินทราบว่าพนักงานต้องการอะไร มีโอกาสที่จะก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองอย่างไร 
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๑๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
ข้าราชการการเมือง  ข้าราชส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน  

ปลาค้าว  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้   

1.  การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทั้งนี ้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


