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กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลสระ   น ำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังคน   พัฒนำก ำลังคน ในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ได้ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  ท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  สำมำรถคำดคะเนได้ว่ำในอนำคต  
ในช่วงระยะเวลำ  3  ปี  ข้ำงหน้ำจะมีกำรใช้อัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง   
ต ำแหน่งใดจ ำนวนเท่ำใด  จึงเหมำะสมกับปริมำณงำนและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  อีกทั้งเป็น
กำรก ำหนดทิศทำง  และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง  และสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือ
ควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ให้เกินกว่ำร้อยละ  40  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้
อีกด้วย 

 องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลสระ  จึ ง ได้จั ดท ำแผน อัตรำก ำลั ง  3  ปี   ประจ ำปี งบประมำณ                  
พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ขึ้น  ให้สอดคล้องกับภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่  โดยค ำนึงถึงภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนงบประมำณเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลของกำรให้บริกำรสำธำรณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนต่อไป 
 
 
 
 
            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
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◘   ค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลงั  3  ปี (พ.ศ.2561 - 2563)  
◘   บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ  คร้ังที่  2  เมื่อวันที่  24  ธันวำคม  2561 
◘   ประกำศ อบต. สระ  เร่ือง ก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกำรจัดแบง่ส่วนรำชกำรภำยในของ อบต. สระ   
◘   ประกำศ อบต. สระ  เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงที่1)  
◘   ค ำสั่งแตง่ตั้งพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนกังำนจำ้งให้ด ำรงต ำแหนง่ในโครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลัง
ใหม่  
◘   มติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพะเยำ  คร้ังที ่  1/2562  เมื่อวันที่  24  มกรำคม  2562 
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แผนอตัรำก ำลงั  3  ปี 
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 - 2563 

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลสระ 
*************************** 

 

 
1.1  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพะเยำ (ก.อบต.จังหวัดพะเยำ) เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่       
30  ธันวำคม  2558  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพะเยำ (ก.อบต.จังหวัดพะเยำ) เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2559  
ลงวันที่  9  กุมภำพันธ์  2559   และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพะเยำ (ก.อบต.จังหวัด
พะเยำ) เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่     
24  ตุลำคม  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 37 พ.ศ.2559 ก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลตำม  
หมวด  2  ก ำหนด  ประเภท  จ ำนวน  และอัตรำต ำแหน่ง  ดังข้อต่อไปนี้ 

ข้อ  12  กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งและอัตรำต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลในองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ว่ำจะมีต ำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนเท่ำใด ต้องค ำนึงถึงลักษณะ  หน้ำที่      
ควำมรับผิดชอบ  ปริมำณงำน  คุณภำพ  และควำมยำกของงำน  ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคคล และงบประมำณรำยได้
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยกำรก ำหนดต ำแหน่งดังกล่ำวต้องเทียบได้ในมำตรฐำนเดียวกันกับข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ 

ข้อ  13  กำรก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลในส่วนรำชกำร  ว่ำจะมีต ำแหน่งใด  ระดับใด 
อยู่ในส่วนรำชกำรใด  จ ำนวนเท่ำใด  โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำเป็นแผนอัตรำก ำลังของพนักงำนส่วน
ต ำบล  เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่ง   และกำรใช้ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  โดยเสนอให้
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่ง   ให้องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลค ำนึงถึงภำรกิจ  อ ำนำจหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ  ควำมยำกคุณภำพของงำน  
และปริมำณงำน ตลอดทั้งภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จะต้องจ่ำยในด้ำนบุคคล 

ข้อ  16  ให้คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  โดยให้ค ำนึงถึงภำรกิจ  อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ 
ควำมยำกและคุณภำพของงำน และปริมำณงำนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ  ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตลอดทั้ง
ภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จะต้องจ่ำยในด้ำนบุคคล  และกำรจัดสรรเงินงบประมำณของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยก ำหนดเป็นแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ในระยะเวลำ 3 ปี  
และแผนอัตรำก ำลังดังกล่ำวอย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย 
  ข้อ  37  เมื่อ อบต. ได้รับควำมเห็นชอบในกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งแล้วตำมข้อ 27(2) 
ข้อ 29  ข้อ 30  หรือข้อ 31  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่ำเป็นกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลังของ อบต.นั้น  โดยให้ 
อบต. ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงรำยละเอียดในแผนอัตรำก ำลังของ อบต. ต่อไป 

- ข้อ 27 (2)  ปรับระดับต ำแหน่งสูงขึ้นของต ำแหน่งผู้บริหำร 
- ข้อ 29  ปรับเกลี่ยต ำแหน่งไม่เปลี่ยนสำยงำน 

1.  หลกักำรและเหตผุล 
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- ข้อ 30  ปรับเกลี่ยต ำแหน่งโดยเปลี่ยนสำยงำน 
- ข้อ 31  กำรยุบต ำแหน่ง 

  1.2  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพะเยำ (ก.อบต.จังหวัดพะเยำ) เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  31  กรกฎำคม  2557  ก ำหนดตำม     

หมวด 2  กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรจ้ำง  ข้อ  9  ให้องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลจัดท ำแผน
อัตรำก ำลังพนักงำนจ้ำงเป็นระยะเวลำสำมปี  โดยให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลและงบประมำณ  ทั้งนี้ตำมแนวทำงกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังพนักงำนจ้ำงที่ก ำหนดใน หมวด 3   
        หมวด  3  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังพนักงำนจ้ำง  ข้อ  14  กำรก ำหนดจ ำนวนพนักงำนจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จัดท ำเป็นแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่ง  และกำรใช้
ต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  แล้วเสนอให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  โดยให้จัดท ำและก ำหนดรวมไว้ในแผนอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล   
  ข้อ  15  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังพนักงำนจ้ำงให้ค ำนึงถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่   ควำม
รับผิดชอบ  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  ควำมยำกและคุณภำพของงำนและปริมำณงำน  ตลอดทั้งภำระค่ำใช้จ่ำยของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ต้องจ่ำยในด้ำนบุคคล 
  กำรก ำหนดจ ำนวนพนักงำนจ้ำงตำมวรรคหนึ่ง  หำกเป็นพนักงำนจ้ำงประเภทพนักงำนจ้ำง
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ  กำรก ำหนดจ ำนวนให้เป็นไปตำมรำยได้จริงของปีที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ดังนี้ 

(1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  ตั้งแต่  100 ล้ำนบำทขึ้นไป  มี
พนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญพิเศษได้หนึ่งคน 

(2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  ตั้งแต่  200  ล้ำนบำทขึ้นไป  มี
พนักงำนจ้ำงผู้เชี่ยวชำญพิเศษได้สำมคน 

โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำงส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ก ำหนดเพ่ือ
เป็นกำรปรับปรุงแนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนจ้ำง  ให้เกิดควำมเหมำะสมและให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกิดควำมคล่องตัว  ประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  และประโยชน์สูงสุดในกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พร้อมทั้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรจัดท ำ แผน
อัตรำก ำลัง  3  ปี  ตำมคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลพะเยำ (ก.อบต.จังหวัดพะเยำ) เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่  31  กรกฎำคม  2557     

  1.3 คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพะเยำ (ก.อบต.จังหวัดพะเยำ)  ได้มีมติ
เห็นชอบประกำศก ำหนดกำรก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  โดยก ำหนดแนวทำงให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใช้
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง  โดยให้เสนอให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัด  
(ก.อบต.จังหวัด) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  โดยได้ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  วิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  วิเครำะห์ควำมต้องกำร
ก ำลังคน  วิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใช้ก ำลังคน  จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง  และก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ใน
กำรก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

1.4 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  จึงได้ปรับปรุงแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้น 
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2.1 เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  มีโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนและระบบงำนที่เหมำะสมไม่ซ้ ำซ้อน  
อันจะเป็นกำรประหยัดงบประมำณรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  มีกำรก ำหนดต ำแหน่ง  กำรจัดอัตรำก ำลัง   โครงสร้ำงให้
เหมำะสมกับอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 2.3  เพื่อให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพะเยำ (ก.อบต.จังหวัดพะเยำ) สำมำรถตรวจสอบ
กำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  ว่ำถูกต้องและเหมำะสมหรือไม่ 
 2.4  เพ่ือให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพะเยำ (ก.อบต.จังหวัดพะเยำ) สำมำรถตรวจสอบกำร
ก ำหนดประเภทต ำแหน่งและกำรสรรหำและเลือกสรรต ำแหน่งพนักงำนจ้ำงว่ำถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ 
 2.5 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำ เนินกำรวำงแผนกำรใช้ อัตรำก ำลัง  กำรพัฒนำบุคลำกรของ                
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
 2.6  เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  สำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลัง  ในกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร  
และกำรใช้อัตรำก ำลังของบุคลำกร  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชำชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่  มีประสิทธิภำพ  มีควำมคุ้มค่ำ  สำมำรถลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน  และมีกำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น  กำรปฏิบัติภำรกิจสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 

2.7  เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังบุคลำกรให้เหมำะสม  
กำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ  และสำมำรถควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2.8  เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  มีกำรก ำหนดต ำแหน่งอัตรำก ำลังของบุคลำกรที่สำมำรถ
ตอบสนองกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  และสนองนโยบำยของรัฐบำล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  วตัถปุระสงค ์



-4- 
 
  

 
 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ซึ่งมีนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสระ  เป็นประธำน  หัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร  และมีนักทรัพยำกรบุคคล  เป็น
เลขำนุกำร  จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหำครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.1  วิเครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ตำม 
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552                 
และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำอ ำเภอ  แผนพัฒนำต ำบล  นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยผู้บริหำร  รวมถึงสภำพปัญหำขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสระ  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  บรรลุผลตำมพันธกิจที่ตั้งไว้  
จ ำเป็นต้องจัดสรรอัตรำก ำลัง  ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร  โดยมุมมองนี้เป็น
กำรพิจำรณำว่ำ  งำนในปัจจุบันที่ด ำเนินกำรอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตำมภำรกิจหรือไม่  หำกงำนที่ท ำอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภำรกิจในอนำคตก็ต้องมีกำรวำงแผนกรอบอัตรำก ำลังให้ปรับเปลี่ ยนไปตำมทิศทำงในอนำคต  
รวมถึงหำกงำนในปัจจุบันบำงส่วนไม่ต้องด ำเนินกำรแล้ว  อำจท ำให้กำรจัดสรรก ำลังคนของบำงส่วนรำชกำร
เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมในเรื่องก ำลังคนให้รองรับสถำนกำรณ์ในอนำคต 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ ได้ค ำนึงถึงภำรกิจ อ ำนำจ หน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
เพ่ือพัฒนำให้พนักงำนส่วนต ำบลรู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หลักและวิธีปฏิบัติรำชกำร บทบำทและ
หน้ำที่ของพนักงำนส่วนต ำบลในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทำงปฏิบัติ
ตนเพ่ือเป็นพนักงำนส่วนต ำบลที่ดี โดยได้ก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลแต่ละต ำแหน่ง  
ให้ได้รับกำรพัฒนำในหลำย ๆ มิติ ทั้งในด้ำนควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำน   
ในหน้ำที่รับผิดชอบ ด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง ด้ำนกำรบริหำรและด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนำศักยภำพของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ ตำมแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสระ ได้จึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2560 ในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที ่1  :  กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้ำงกลุ่มผู้น ำและองค์กำร
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 

- กลยุทธ์ ที่ 1.1  ยกย่องข้ำรำชกำร / ผู้น ำรุ่นใหม่ในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม 
- กลยุทธ์ ที่ 1.2 สร้ำงองค์กำรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 
- กลยุทธ์ ที่ 1.3 ก ำหนดมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรมของนักกำรเมืองท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที ่2  :  กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้ำงทักษะ และพัฒนำข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบต่ำง ๆ 

- กลยุทธ์ ที่ 2.1  ปลูกจิตส ำนึกผ่ำนพระรำชกรณียกิจ พระรำชจริยวัตร และพระ
บรมรำโชวำท 

- กลยุทธ์ ที่ 2.2 ก ำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงกำรพัฒนำภำคบังคับแก่
ข้ำรำชกำรทุกระดับ 

- กลยุทธ์ ที่ 2.3 สร้ำงศูนย์กลำงในกำรวิจัย ส ำรวจ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนธรรมำภิบำล 

3.  กรอบแนวคดิในกำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงั 3 ปี 



-5- 
 

- กลยุทธ์ ที่ 2.4 พัฒนำและปฐมนิเทศข้ำรำชกำรอย่ำงเข้ม 
- กลยุทธ์ ที่ 2.5 ก ำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงกำรพัฒนำเพื่อรองรับ

ประชำคมอำเซียน และสู่มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที ่3  :  กำรปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.1  ปรับปรุงแนวทำงและกฎระเบียบในกำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง โอน 

ย้ำย โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
- กลยุทธ์ ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยำบรรณข้ำรำชกำรไปสู่กำรปฏิบัติ 
- กลยุทธ์ ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิกำรและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้ำรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที ่4  :  กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

- กลยุทธ์ ที่ 4.1  เปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- กลยุทธ์ ที่ 4.2 เปิดให้ประชำชน และหน่วยงำนอื่นเข้ำมำมีส่วนร่วมและกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  จะด ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนให้
ส ำเร็จผลตำมจุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

(1) จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือกำรประชุมสัมมนำ หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรฝึกอบรมตำมสำยงำนของตนกับสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนของรัฐหรือสถำบันกำรศึกษำจัดขึ้น เพ่ือพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถของบุคลกรให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีกำรฝึกอบรมหรือกำรประชุมสัมมนำบุคลำกรในสังกัด โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สระ เป็นผู้จัดอบรมเองหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะสำยงำนของบุคลำกร 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ หรือประสบกำรณ์ในท ำงำนระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช ำนำญงำนหรือผู้เชี่ยวชำญจำกส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงกำรขอรับ
ค ำแนะน ำ ปรึกษำจำกผู้ก ำกับดูแล หน่วยงำนตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

(4) จัดให้มีกำรศึกษำดูงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงำนอ่ืนทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรบริหำรงำนจัดกำรองค์กรหรือกำรพัฒนำท้องถิ่นในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้
บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ มำปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน อันจะเป็นกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้สูงขึ้น 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลำกรให้ตระหนักถึงกำรเป็นผู้รับใช้ประชำชนในพ้ืนที่กำรให้บริกำร
ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว เสมอภำคและทั่วถึง อ ำนวยควำมสะดวกและลดขั้นตอนกำรให้บริก ำรประชำชน 
เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
มำกขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนหรือระยะเวลำในกำรให้บริกำรประชำชนลดลงควำม
ซ้ ำซ้อนของงำนและกำรใช้ทรัพยำกรที่ไม่จ ำเป็นลง อันจะเป็นกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนให้คุ้มค่ำมำกขึ้น 
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 (7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรพัฒนำองค์ควำมรู้ในวิชำชีพของตนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำน
กำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพ่ือให้บุคลำกรได้ รับควำมรู้และสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงำนเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ต่อไป 

(8) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลำกรน ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำใช้
อย่ำงต่อเนื่องและปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบำลก ำหนด 

3.2  นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
1.1  นโยบำยด้ำนกำรบริหำร  

1) กระจำยอ ำนำจไปสู่ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำงำน  ซึ่งผู้บังคับบัญชำในระดับต้น 
2) มีกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน  

และทิศทำงที่วำงไว้ 
3) มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ 
4) มีกำรบริหำรจัดกำรมุ่ งสู่คุณภำพด้วยควำมมุ่ งมั่น  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมี

ประสิทธิภำพให้มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5) มีกำรติดตำมและประเมินผลด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรกองเพ่ือรับทรำบปัญหำ/

อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 
1.2  นโยบำยด้ำนอัตรำก ำลังและกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
      1) กำรบริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นตำมพันธกิจ 
      2) กำรพัฒนำระบบวำงแผนและติดตำมประเมินผลกำรใช้ก ำลังคน 
      3) กำรพัฒนำผลิตภำพและควำมคุ้มค่ำของก ำลังคน 
      4) กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรก ำลังคน 
1.3  นโยบำยด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
      1) สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรเกี่ยวกับกระบวนกำรและคุณค่ำของกำร
จัดกำรควำมรู้ 
      2) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อกำรแบ่งปันและถ่ำยทอดควำมรู้
ระหว่ำงบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
      3) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมรู้  เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้
ต่ำงๆ ขององค์กรและเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.4  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
      1) มีกำรสนับสนุนส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ 
      2) สนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
      3) มีกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนทักษะวิชำกำรและกำรรอบรู้และน ำ
ผลมำเป็นแนวในทำงปรับปรุงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
1.5  นโยบำยด้ำนอัตรำก ำลังและกำรบริหำรอัตรำก ำลัง 
      1) มีกำรก ำหนดภำระงำนของบุคลำกรทุกคนอย่ำงชัดเจน 
      2) มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกงำน 
      3) บุคลำกรมีกำรพัฒนำ  ศึกษำ  ท ำควำมเข้ำใจถึงภำระงำนร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ  โดย
ทุกงำนจะต้องมีกำรประชุมบุคลำกรภำยในเพ่ือเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  กำรแก้ไข
ปัญหำอุปสรรคและปรับปรุงภำระงำนประจ ำทุกเดือน 
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 3.3  ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดระบบงำน  เพ่ือรองรับภำรกิจตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ให้สำมำรถแก้ปัญหำของต ำบลสระได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลสระ  ก ำหนดโครงสร้ ำ งกำรแบ่ งส่ วนรำชกำรออกเป็น                   
6  ส่วนรำชกำร  ดังนี้  

1) ส ำนักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่ำง  
๔) กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕) กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
๖) กองสวัสดิกำรสังคม 

๑) ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง  หรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโดยเฉพำะ  รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำย  แนวทำง  และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2) กองคลัง  ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจ่ำย  กำรรับ  กำรน ำส่งเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  
และ  เอกสำรทำงกำรเงิน  กำรตรวจสอบใบส ำคัญ  ฎีกำงำนเกี่ยวกับเงินเดือนค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน  เงินบ ำเหน็จ  
เงินบ ำนำญ เงินอ่ืนๆ  งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ  ฐำนะทำงกำรเงิน  กำรจัดสรรเงินต่ำงๆ กำรจัดท ำบัญชี
ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจ่ำยต่ำงๆ กำรคุมกำรเบิกจ่ำย  งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือน 
ประจ ำปี  งำนเกี่ยวกับกำรพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมำย  

3) กองช่ำง  ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ  ออกแบบ  กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้ำน
วิศวกรรม กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ  งำนออกแบบและเขียนแบบ  กำรตรวจสอบ  กำรก่อสร้ำง  งำน
ควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย  งำนแผนกำรปฏิบัติ  งำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง  กำรควบคุมก่อสร้ำง
และซ่อมบ ำรุง  งำนแผนงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล กำรรวบรวมประวัติติดตำม ควบคุมกำรปฏิบัติงำน
เครื่องจักรกล กำรควบคุม กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ  งำนเกี่ยวกับแผน ควบคุม  เก็บรักษำ  
กำรเบิกจ่ำยวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ำมันเชื้อเพลิง  และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

4) กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมและปฏิบัติงำน
ให้บริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมดูแลและบ ำบัด
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมถึงกำรพัฒนำพฤติกรรมอนำมัย กำรสุขำภิบำล กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล กำรควบคุมบ ำบัดน้ ำเสีย กำรดูแลรักษำสวนสำธำรณะ ป้องกันและบ ำบัดยำเสพติด กำรบริกำรส่งเสริม 

5) กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  จัดระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยีและเครือข่ายวิชาการเพ่ือการศึกษา  ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียน  การสอน  บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  การส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย ๐-๕ ปี  ก ากับคุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมดูแลสนับสนุน  การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส ารวจเด็กที่มีอยู่ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียน  สนับสนุนส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนของ
สถานศึกษา  จัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ  จัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  
ศีลธรรม  จัดงานประเพณี  และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญหาท้องถิ่น 
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อนำมัย งำนสถำนพักฟ้ืน งำนเวชกรรมสังคม รวมถึงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมำยอ่ืนไดที่เกี่ยวข้อง กำรประมวลผลวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กำรสำธำรณสุขและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 6) กองสวัสดิกำรสังคม ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบส่วนสวัสดิกำรและสังคมมีหน้ำที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรสงเครำะห์  กำรดูแลคุณภำพชีวิตประชำชน  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรทุพพลภำพ  ผู้ด้อยโอกำส  
และ ประชำชนทุกกลุ่มทุกวัยในเขตพ้ืนที่  กำรส่งเสริมสวัสดิกำรเด็กและเยำวชน  กำรพัฒนำชุมชน  กำรจัด
ระเบียบชุมชน  กำรจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยำวชน  ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมและพัฒนำอำชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยำวชนผู้สูงอำยุ คนพิกำร งำนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ 
งำนส่งเสริมสวัสดิกำร เด็ก เยำวชน เด็กที่ได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์ เด็กยำกจนขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดู   
ศูนย์บริกำรคนพิกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบบัญหำทำงสังคม  งำนส่งเสริมกีฬำ
ผู้สูงอำยุและคนพิกำร  ศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน  กำรส่งเสริมงำนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและงำน
สำธำรณะ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงำนสวัสดิกำรสังคม  กำรส่งเสริมอำชีพ  กำรสร้ำง
รำยได้  กำรเสนอแนะเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรวิจัย  กำรวำงโครงสร้ำงส ำรวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  ส ถิติ  เพ่ือ
น ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำ  ก ำหนดนโยบำย  แผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดสวัสดิกำร  และ
ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

 3.4  กำรวิเครำะห์ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของก ำลังคน : Supply pressure  เป็นกำรน ำประเด็นค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรเข้ำมำร่วมในกำรพิจำรณำ  เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด    
ก ำหนดต ำแหน่งในสำยงำนต่ำง ๆ  จ ำนวนต ำแหน่ง  และระดับต ำแหน่ง  ให้เหมำะสมกับภำระ  หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ  ปริมำณงำน  และคุณภำพของงำน  รวมทั้งสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของกลุ่มงำนต่ำงๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค ำนึงถึง  
  3.4.1  กำรจัดระดับชั้นงำนที่เหมำะสม  ในกำรพิจำรณำถึงต้นทุนต่อกำรก ำหนดระดับชั้นงำน
ในแต่ละประเภท  เพื่อให้กำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรปรับระดับชั้นงำนเป็นไปอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

 ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558  แจ้งเรื่อง กำร
จัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่ง (ระบบแท่ง)และคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล 
(ก.อบต.) ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  25 มิถุนำยน 2558 ได้ก ำหนดประกำศ เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตรำต ำแหน่งและมำตรฐำนของต ำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
          ต ำแหน่งข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ดังนี้ 
          1. ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น ได้แก่ ต ำแหน่งปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
          2. ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น  ได้แก่ ต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนระดับฝ่ำย ระดับส่วน   ระดับ
กอง ระดับส ำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรกลำง
ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
 3. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ได้แก่ต ำแหน่งจ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตำมมำตรฐำน
ทั่วไปที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นก ำหนด เพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งนั้น 
          4. ต ำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต ำแหน่งที่ไม่ใช่ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่นต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่นและต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ตำมมำตรฐำนทั่วไปที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งนั้น 
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          ระดับต ำแหนง่ขำ้รำชกำรและพนกังำนสว่นทอ้งถิ่นให้มรีะดบั  ดังนี ้
          1. ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
              (ก) ระดับต้น 
              (ข) ระดับกลำง 
              (ค) ระดับสูง 
          2. ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
              (ก) ระดับต้น 
              (ข) ระดับกลำง 
              (ค) ระดับสูง 
           3. ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร มี 4 ระดับ 
              (ก) ระดับปฏิบัติกำร 
              (ข) ระดับช ำนำญกำร 
              (ค) ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
              (ง) ระดับเชี่ยวชำญ 
           4. ต ำแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ 
               (ก) ระดับปฏิบัติงำน 
               (ข) ระดับช ำนำญงำน 
               (ค) ระดับอำวุโส 
  3.4.2  กำรจัดสรรประเภทของบุคลำกรท้องถิ่น (ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  
ข้ำรำชกำรครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง) โดยหลักกำรแล้ว  กำรจัดประเภทและ
ลักษณะงำนผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพ  และต้นทุนในกำรท ำงำนขององค์กร  ดังนั้น  ในกำรก ำหนด
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนรำชกำรจะต้องมีกำรพิจำรณำว่ำต ำแหน่งที่ก ำหนดใน
ปัจจุบันมีควำมเหมำะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  โดยภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมำณ
รำยจ่ำยตำมมำตรำ  35  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสระ  คิดเป็นร้อยละของงบประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 25๖2 ได้ร้อยละ  20.18  
ทั้งนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ได้ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังรวมทั้งสิ้น  47  อัตรำ  ข้ำรำชกำร/พนักงำน
ส่วนต ำบล  จ ำนวน  19  อัตรำ  พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  5  อัตรำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน  2  
อัตรำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  17  อัตรำ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  4  อัตรำ   

 ส ำนักงำนปลัด อบต.  แบ่งงำนภำยในออกเป็น  6  งำน  ดังนี้ 
1. งำนบริหำรทั่วไป 
2. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
3. งำนนโยบำยและแผน 
4. งำนนิติกร 
5. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
6. งำนกิจกำรสภำ อบต. 
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 กองคลงั  แบ่งงำนภำยในออกเป็น  5  งำน  ดังนี้ 

1. งำนกำรเงิน 
2. งำนบัญชี 
3. งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
4. งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
5. งำนอนุมัติและควบคุมงบประมำณ 

กองชำ่ง  แบ่งงำนภำยในออกเป็น  3  งำน  ดังนี้ 
1. งำนก่อสร้ำง 
2. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
3. งำนประสำนสำธำรณูปโภค 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  แบ่งงำนภำยในออกเป็น  3  งำน  ดังนี้ 
1. งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ 
2. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
3. งำนกิจกำรโรงเรียน 

กองสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม  แบ่งงำนภำยในออกเป็น  6  งำน  ดังนี้ 
1. งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
2. งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 
3. งำนควบคุมโรค 
4. งำนรักษำควำมสะอำด 
5. งำนบริกำรสำธำรณสุข 
6. งำนดูแล ตกแต่ง สวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กองสวสัดกิำรสงัคม  แบ่งงำนภำยในออกเป็น  3  งำน  ดังนี้ 
1. งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
2. งำนสังคมสงเครำะห์ 
3. งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี 

 3.5  กำรวิเครำะห์กระบวนกำรและเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  เป็นกำรน ำข้อมูลเวลำที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรจริง (Work process) ในอดีต  เพ่ือวิเครำะห์ปริมำณงำนต่อบุคคลจริง  โดย
สมมติฐำนที่ว่ำ  งำนใดที่ต้องมีกระบวนกำรและเวลำที่ใช้มำกกว่ำโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรำก ำลังคน
มำกกว่ำ  อย่ำงไรก็ดีในภำครำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้นงำนบำงลักษณะ เช่น งำนก ำหนดนโยบำย  งำนมำตรฐำน  
งำนเทคนิคด้ำนช่ำง  หรืองำนบริกำรบำงประเภทไม่สำมำรถก ำหนดเวลำมำตรฐำนได้  ดังนั้น  กำรค ำนวณเวลำที่ 
ใช้ในกรณีของภำครำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท ำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มำกกว่ำ
จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในกำรก ำหนดค ำนวณอัตรำก ำลังต่อหน่วยงำนจริงเหมือนในภำคเอกชน  นอกจำกนั้นก่อนจะ
ค ำนวณเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละส่วนรำชกำรจะต้องพิจำรณำปริมำณงำน  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติว่ำมีควำม
สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนหรือไม่  เพรำะในบำงครั้งอำจเป็นไปได้ว่ำงำนที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นงำนโครงกำรพิเศษ  หรืองำนของหน่วยงำนอื่น  ก็มีควำมจ ำเป็นต้องมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

หลักกำรค ำนวณจ ำนวนก ำลังคนที่ต้องกำร มีวิธีค ำนวณที่ส ำคัญ ดังนี้ 
         1) กำรค ำนวณจำกปริมำณงำนและมำตรฐำนกำรท ำงำน วิธีนี้มีสิ่งส ำคัญต้องทรำบ   2 ประกำร 

1.1 ปริมำณงำน ต้องทรำบสถิติปริมำณงำน หรือ ผลงำนที่ผ่ำนมำในแต่ละปีของ    
 หน่วยงำน และมีกำรคำดคะเนแนวโน้มกำรเพิ่ม/ลดของปริมำณงำน อำจ    
 ค ำนวณอัตรำเพ่ิมของปริมำณงำนในปีที่ผ่ำนมำแล้วน ำมำคำดคะเนปริมำณ  
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 งำนในอนำคต สิ่งส ำคัญคือปริมำณงำนหรือผลงำนที่น ำมำใช้ค ำนวณต้อง 
 ใกล้เคียงควำมจริงและน่ำเชื่อถือ มีหลักฐำนพอจะอ้ำงอิงได้ 

                    1.2  มำตรฐำนกำรท ำงำน หมำยถึง เวลำมำตรฐำนที่คน 1 คน จะใช้กำรท ำงำนแต่
ละชิ้น 

 
                        กำรคิดวันและเวลำท ำงำนมำตรฐำนของข้ำรำชกำร  มีวิธีกำรคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดำห์ 
                        1 สัปดำห์จะท ำ   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท ำ   260  วัน 
                        วันหยุดรำชกำรประจ ำปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ ำปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลำกิจ ลำป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 เดือน   30   วัน 
                     * วันท ำงำนมำตรฐำนของข้ำรำชกำรใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลำท ำงำนมำตรฐำนของข้ำรำชกำรใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลำพักกลำงวัน 1 ชม.–เวลำพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลำท ำงำนของข้ำรำชกำรใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นำท ี
                 ซึ่งในกำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรจะใช้เวลำท ำงำนมำตรฐำนนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในกำรค ำนวณ 

จ ำนวนคน  =  ปริมำณงำนทั้งหมด(1ปี) x เวลำมำตรฐำนต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลำท ำงำนมำตรฐำนต่อคนต่อปี 

2) กำรค ำนวณจำกปริมำณงำนและจ ำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทรำบสถิติ
ผลงำนหรือปริมำณงำนที่ผ่ำนมำในแต่ละปีรวมทั้งจ ำนวนคนที่ท ำงำนเหล่ำนั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส ำหรับ
กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่ง หรือจ ำนวนคนในกรณีที่ปริมำณงำนเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจำกข้อมูลดังกล่ำว              
อำจน ำมำค ำนวณหำอัตรำส่วนระว่ำงปริมำณงำนกับจ ำนวนคนที่ต้องกำรส ำหรับงำนต่ำง ๆ ได้ เช่น งำนด้ำนสำร
บรรณ หรืองำนด้ำนกำรเงิน แต่มีข้อควรระวังส ำหรับกำรค ำนวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษำให้แน่ชัดว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่มีอยู่เดิมท ำงำนเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งำนบำงอย่ำงมีปริมำณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ จึงไม่สำมำรถ

ค ำนวณโดยวิธีธรรมดำแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีกำรค ำนวณที่ซับซ้อนกว่ำนี้ 

 3.6  กำรวิเครำะห์ผลงำนที่ผ่ำนมำเพ่ือประกอบกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นกำรน ำผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนรำชกำรและพันธกิจขององค์กรมำยึดโยงกับจ ำนวนกรอบอัตรำก ำลังที่ต้องใช้ส ำหรับกำร
สร้ำงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตำมเป้ำหมำย  โดยสมมติฐำนที่ว่ำ  หำกผลงำนที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบกับผลงำนใน
ปัจจุบันและในอนำคตมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ  อำจต้องมีกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนด/ เกลี่ย
อัตรำก ำลังใหม่  เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและสนับสนุนกำรท ำงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรและ
องค์กรอย่ำงสูงสุด 

 

 



 
มีกำรเกบ็สถติปิริมำณงำนทีเ่กดิขึน้ของแตล่ะสว่นรำชกำร 

 

สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
ส ำนักปลัด 

อบต. 
นักบริหำรงำนทั่วไป 1. กำรควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติงำนและกำรปกครอง บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำน 

จ้ำงในส ำนักปลัด อบต. 
2. กำรควบคุมดูแลกำรจัดส ำนักงำน 
3. จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงส ำนักปลัด อบต. กับผู้บริหำร 
4. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ครั้งที่ 1 ภำยในวันที่  1 เม.ย. 
และครั้งที่ 2 ภำยในวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี 
5. เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
6. กำรประสำนแผนงำน โครงกำรกับส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
7. ประกำศ ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนประเภทต่ำง ๆ ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
8. จัดช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน จัดประชุมประชำคม เวทีชำวบ้ำนส ำรวจควำม
คิดเห็นของประชำชน 
9. กำรควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของ อบต.สระ 
10. งำนจัดท ำรำยงำนตำมระเบียบ คตง.ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544  
ข้อ 5 และข้อ 6 
11. เป็นผู้ประสำนงำน ระบบ e-plan  ระบบ ข้อมูลกลำง ของ อปท ในกำรประสำนงำนกับส่วน
รำชกำรต่ำงๆ(ส ำนักงำนปลัด  กองคลัง  ส่วนโยธำ) 
12.  เป็นผู้รับผิดชอบประสำนงำนกำรใช้ห้องประชุม หรือใช้สถำนที่ ของ ส ำนักงำน อบต.สระ 
13. เป็นผู้รับผิดชอบ ในกำรด ำเนินงำนขอควำมเห็นชอบคณะอนุกรรมกำรในเงินอุดหนุน ส่วน
รำชกำร กลุ่ม องค์กรเอกชน 
14. เป็นผู้อนุญำต กำรใช้รถประจ ำส ำนักงำน  
15. ตรวจสอบฎีกำในฐำนะผู้เบิกของส ำนักงำนปลัด อบต. 
16. รับผิดชอบระบบข้อมูลกลำง อปท. INFO 
17. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
ส ำนักปลัด 

อบต. 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 3 ปี อบต.สระ 

2. กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อบต.สระ 
3. กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.สระ  
4. กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
5. กำรรวบรวมแผนชุมชน 
6. กำรประสำนแผนงำน โครงกำรกับส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
7. เป็นผู้รับผิดชอบ ระบบ e-plan  ในรหัส (6560402   ,  plan  ,33456 ) สิ้นสุดควำม
รับผิดชอบที่ เมนู อนุมัติงบประมำณ 
8. จัดช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน จัดประชุมประชำคม เวทีชำวบ้ำนส ำรวจควำม
คิดเห็นของประชำชน 
9. งำนอ่ืนๆที่ผู้บังคบับัญชำมอบหมำยให้ปฏิบัติเป็นครั้งครำว 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
ส ำนักปลัด 

อบต. 
นักทรัพยำกรบุคคล 1. กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

2. งำนเกี่ยวกับกำรบรรจุ   แต่งตั้ง  คัดเลือกและสรรหำ   ลด   ปลด   ย้ำย   เลื่อนขั้นเงินเดือน  
กำรเลื่อนระดับ  กำรทดลองปฏิบัติรำชกำรและกำรลำ 
3. กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญตรำต่ำงๆ   
4. กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกร อบต. 
5. กำรจัดท ำเนียบบุคลำกรของ อบต 
6. กำรบันทึก กำรเก็บรักษำ ทะเบียนประวัติพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงในสังกัด 
7. งำนระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับสวัสดิกำรของบุคลำกร อบต. 
8. กำรจัดท ำทะเบียนประวัติผู้บริหำร สมำชิกสภำ  อบต.,  พนักงำนส่วนต ำบลลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจำ้ง 
9. กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำง 
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต. 
10. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ  และกำรบันทึกกำรลำของพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำง 
11.  บันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น 
12.  บันทึกข้อมูลประวัติระบบบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
13. เป็นเจ้ำหน้ำทีท่ะเบียนบุคลำกรระบบเบิกจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
14  เป็นเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนบุคลำกรระบบข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่น 
15. งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้ปฏิบัติเป็นครั้งครำว 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
กองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และ 
วัฒนธรรม 

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 1. กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนและกำรปกครอง  บังคับบัญชำ  พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงใน
กองกำรศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม 
2. ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรแนะแนวกำรศึกษำและกำรจัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
3. จัดประชุมอบรมและสัมมนำเกี่ยวกับกำรแนะน ำแนวกำรศึกษำและอำชีพเผยแพร่กำรศึกษำ 
4. กำรวัดผลและประเมินกำรศึกษำ 
5. กำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรของวิชำกำรต่ำง ๆ และกำรพิจำรณำต ำรำเรียน 
6. กำรวำงแผนกำรศึกษำ 
7. กำรวำงมำตรฐำนสถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
8. ส่งเสริมกำรวิจัยกำรศกึษำ  กำรวำงโครงกำร  ส ำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  กำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
สถิติกำรศึกษำ 
9. วิเครำะห์ผลงำนจำกกำรด ำเนินกำรทำงกำรศึกษำ  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย
แผนงำนและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำ 
10. งำนจัดกำรศึกษำปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
11. ประเมินพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็ก 
12.  กำรจัดท ำมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร 
13.  กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนและกำรบังคับบัญชำพนักงำนจ้ำงครูผู้ดูแลเด็กใน ศพด. 
14. ส่งเสริมและบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
15. งำนจัดท ำจดหมำยข่ำว และงำนประชำสัมพันธ์ของ อบต.สระ   
16. งำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร อบต.  และกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ.2540 
17. จัดท ำและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร กำรด ำเนินงำนทำงเว็บไซต์ของ อบต. 
18. งำนภำวะโภชนำกำร  อำหำรเสริม (นม)  และอำหำรกลำงวันในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
19. งำนศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่ำงๆ   
20. งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรท่องเที่ยวโดยชุมชนและกำรประสำนงำนภำคี เครือข่ำย 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
กองสวัสดิกำร

สังคม 
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 1. งำนสังคมสงเครำะห์  เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  ผู้ป่วยเอดส์  เด็กก ำพร้ำ  และผู้ด้อยโอกำสอ่ืนๆ 

2. งำนส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี  เด็ก  เยำวชน  ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มของประชำชนประเภทต่ำง ๆ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนกับ อบต. 
5. บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรำยได้ต่อครัวเรือนในด้ำน
เกษตรและอุตสำหกรรมในครัวเรือน 
6. กำรรำยงำนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 
7. งำนศูนย์พัฒนำครอบครัว 
8. งำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
9. งำน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  oscc 
10. งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้ปฏิบัติเป็นครั้งครำว 
11. งำนส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
12. งำนส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำรในท้องถิ่น 
13. งำนช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชำติในท้องถิ่น   
14. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ครั้งที่ 1 ภำยในวันที่  1 
เม.ย. และครั้งที่ 2 ภำยในวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี 
15. งำนส่งเสริมสวัสดิภำพสตรี 
16.งำนให้ควำมช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยำกจนด้ำนอุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน อำหำร
กลำงวัน ทุนกำรศึกษำ ฯลฯ 
17.งำนส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน ได้แก่ กำรสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่
ประพฤติตนไม่สมแก่วัย 
18. งำนประสำนและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน 
19. งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำแก่เด็กและเยำวชนที่มีปัญหำในด้ำนต่ำงๆ 
20. งำนส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มออมทรัพย์ 
21. งำนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
กอง

สำธำรณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1. กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนและกำรปกครอง  บังคับบัญชำ  พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง
ในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. งำนสุขำภิบำลอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
3. งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
4. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
5. ส่งเสริมควำมเข้ำใจและกำรบังคับใช้ข้อบัญญัติต ำบลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สำธำรณสุข พ.ศ.  2535 
6. งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบลหรือพ้ืนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
7. งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
8. เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุมโรคระบำดสัตว์ 
9. ส่งเสริมให้มีระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. งำนป้องกันยำเสพติด  บ ำบัดรักษำ  ฟื้นฟู  ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด 
11. งำนบ ำรุงรักษำ  เฝ้ำระวังและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
12. งำนรักษำควำมสะอำดภำยในชุมชน 
13. ให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ประชำชน  และอำสำสมัครที่ปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข  ให้
ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ตอบปัญหำ  ชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
14 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ครั้งที่ 1 ภำยในวันที่  1 
เม.ย. และครั้งที่ 2 ภำยในวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
ส ำนักปลัด 

อบต. 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1. กำรลงทะเบียนรับ – ส่ง  หนังสือรำชกำร 

2. จัดล ำดับควำมเร่งด่วนของหนังสือก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชำทุกครั้ง 
3. งำนทะเบียนคุมค ำสั่ง และประกำศ อบต. 
4. กำรประชุมและบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และ 
พนักงำนจ้ำง อบต.สระ 
5. กำรเก็บรักษำ กำรยืมและกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
6. งำนติดต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ   
7. จัดท ำบัญชีรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ควำมเดือดร้อนของประชำชนและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร 
8. แจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนของรัฐและเอกชนที่ยื่นค ำขออนุญำต อนุมัติหรือควำมเห็น
ของ อปท. ภำยใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันตรำรับหนังสือพร้อมทั้งท ำทะเบียนคุม 
9. กำรบันทึก จ ำหน่ำยในสมุดลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 
10. งำนธุรกำรด้ำนอื่น ๆ ในส ำนักงำนที่มิได้ก ำหนดไว้เป็นงำนส่วนใดจะต้องปฏิบัติด้วย 
11. เป็นผู้รับผิดชอบ ระบบ ประหยัดพลังงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
12. งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้ปฏิบัติเป็นครั้งครำว 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
กอง

สำธำรณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

เจ้ำพนักงำนสวนสำธำรณะ 1. กำรจัดสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
2. บ ำรุงรักษำต้นไม้ริมถนนให้ร่มรื่น สวยงำม 
3. ดูแลและบ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะ  
4. จัดตกแต่งสวนหย่อม ดูแลลำนหญ้ำและจัดท ำเรือนเพำะช ำ 
5. ให้ค ำแนะน ำและเผยแพร่วิชำกำรเกษตรให้แก่ประชำชน 
6. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม กำรประกอบอำชีพทำงเกษตรกรรม 
7. ส่งเสริมให้ประชำชนรักกำรปลูกต้นไม้  
8. ส่งเสริมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้แก่ประชำชนในกำรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม  
9. งำนรักษำควำมสะอำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมืองและกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
10. เป็นผู้รับผิดชอบ ภูมิทัศน์ บริเวณส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
11. งำนอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้ปฏิบัติเป็นครั้งครำว 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
กองคลัง นักบริหำรงำน 

กำรคลัง 
1. กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนและกำรปกครอง  บังคับบัญชำ  พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงในกองคลัง 
2. งำนตรวจฎีกำเบิกเงินทุกประเภท 
3. งำนขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยำยเวลำเบิกตัดปี 
4. งำนเกี่ยวกับกำรตัดโอนเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  
5. กำรยืมเงินสะสม 
6. ควบคุมกำรรับ – ส่งเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงิน 
7. ควบคุม ก ำกับ ดูแล กำรใช้  ซ่อมแซมบ ำรุง รักษำวัสดุและครุภัณฑ์ส ำนักงำน  อบต. 
8. งำนควบคุมใบเสร็จรับเงินและกำรใช้ใบเสร็จทุกประเภท 
9. รำยงำนกำรตรวจสอบกำรใช้ใบเสร็จทุกสิ้นปีงบประมำณ 
10. กำรส่งเงินเหลือจ่ำย  ส่งคืนกลับและโอนกลับส่วนกลำง 
11. ด ำเนินกำรในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและงบประมำณ  ให้เป็นไปตำม  พ.ร.บ.   พ.ร.ก.  ระเบียบค ำสั่ง 
และแบบธรรมเนียมโดยเคร่งครัด 
12. รำยงำนแสดงกิจกำรที่ได้ท ำไปแล้วแยกเป็นกำรงำนเสนอปลัด อบต.ทรำบทุก 4 เดือนตำม 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงินฯ พ.ศ.2541 ข้อ 94 
13. รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณและกำรเงินทุกประเภท  เพ่ือรับกำรตรวจจำกหน่วยเหนือหรือหน่วย
ที่เก่ียวข้อง 
14. จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงพนักงำนส่วนท้องถิ่น  กองคลังกับผู้บริหำร 
15. งำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
16. งำนจัดท ำรำยงำนตำมระเบียบ คตง.ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544 ข้อ 5และข้อ 6 
17. ประกำศรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ  และเงินนอกงบประมำณ  โดยเปิดเผย ณ  ที่ท ำกำร อบต.
สระ  ภำยในวันที่  30  ต.ค.  ของทุกปี  และส่งส ำเนำให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  ภำยในวันที่  15  พ.ย.ของทุกปี   
18. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  ครั้งที่ 1  ภำยในวันที่ 1 เม.ย. และครั้งที ่2 
ภำยในวันที่  1 ต.ค.  ของทุกปี   
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
กองคลัง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 1. กำรรับแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

2. กำรรับช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆและส่งเงินรำยได้ทุกวัน 
3. กำรเก็บธรรมเนียมภำษีอำกรตำม พ.ร.บ.ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2535 
4. รำยงำนกำรฆ่ำสัตว์ประจ ำเดือน 
5. กำรจัดเก็บภำษีป้ำย  ภำษีบ ำรุงท้องที่  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
6. กำรจัดท ำแผนที่ภำษี 
7. กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม 
8. กำรส ำรวจและตรวจสอบและรำยได้อ่ืนๆรำยชื่อผู้มีหน้ำที่เสียภำษี และเตรียมแบบพิมพ์ต่ำงๆ 
9. กำรพิจำรณำประเมินภำษีโรงเรือนและท่ีดินใหม่,  ภำษีป้ำย 
10. กำรจัดท ำทะเบียนที่ดิน 
11. จัดท ำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีทรำบ 
12. จัดท ำหนังสือแจ้งเตือน ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีและไม่ยอมช ำระภำษีตำมก ำหนด 
13. ออกใบเสร็จรับเงินและควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
14. จัดท ำหนังสือแจ้งกำรประเมินเพ่ือเสียภำษี 
15. กำรจัดท ำหนังสือ ค ำสั่ง ประกำศ และแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
16. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองประเมินค่ำรำยปีและคณะกรรมกำรพิจำรณำค ำร้อง 
ขอให้พิจำรณำกำรประเมินใหม่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน  
17. กำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีป้ำย 
18. กำรแต่งตั้งเป็นพนักงำนประเมินและเจ้ำพนักงำนส ำรวจ  ภำษีบ ำรุงท้องที่ 
19. แจ้งผลกำรพิจำรณำให้หน่วยงำนของรัฐและเอกชนที่ยื่นค ำขออนุญำตอนุมัติหรือควำมเห็นของ 
อปท.  ภำยใน  15  วัน นับตัง้แต่วันตรำรับหนังสือ   
20. งำนควบคุมใบเสร็จรับเงินและกำรใช้ใบเสร็จทุกประเภท 
21. รำยงำนกำรตรวจสอบกำรใช้ใบเสร็จทุกสิ้นปีงบประมำณ 
22. กำรปรุ   เจำะ   หรือประทับตรำเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินเฉพำะฉบับที่ยังไม่ได้ใช้ทุกสิ้นปีงบประมำณ 
23. งำนทะเบียนพำณิชย์ 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
กองคลัง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 1. รับจ่ำยเงิน เก็บรักษำเงิน และสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและเก็บรักษำใบส ำคัญ หลักฐำนและ

เอกสำรทำงกำรเงินและบัญชี จัดท ำและด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในด้ำนงบประมำณ  
2. ควบคุมกำรท ำบัญชีบำงประเภท และรำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงินเป็นต้น   
3. ตรวจร่ำงหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ  
4. ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวงำนในหน้ำที่และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐำนะ
หัวหน้ำหน่วยงำน  
5. ติดต่อ ประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุง
แก้ไขติดตำมประเมินผล และแก้ปัญหำขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบในฐำนะ
ผู้ช่วยหัวหน้ำหนว่ยงำน ท ำหน้ำที่ช่วยหัวหน้ำหน่วยงำนปฏบิัติงำนตำมที่ได้รับ 
6. เป็นนำยทะเบียนกำรเงินระบบเบิกจ่ำยตรงค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนส่วนท้องถิ่น  
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
กองคลัง เจ้ำพนักงำนพัสดุ 1. กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพัสดุประจ ำปีภำยในเดือนตุลำคม   ของทุกปี 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีก่อนสิ้นเดือนกันยำยนของทุกปี 
3. จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบ ผด.๑, ผด.๒ ,ผด.๓, 
ผด.๕ และรำยงำนตำมแบบ ผด.๖ 
4. ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนฯและขั้นตอนต่ำงๆตำมระเบียบพัสดุ 
5. จัดท ำบัญชีรับจ่ำยวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ 
6. ลงเลขรหัสครุภัณฑ์ คุมกำรยืมพัสดุ พร้อมทั้งติดตำม ควบคุม ก ำกับครุภัณฑ์ 
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุ กรณีที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้ เสื่อมสภำพไม่สำมำรถใช้กำรได้และ
จ ำหน่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียนคุม 
8. งำนควบคุมดูแลกำรลงทะเบียน   ครุภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์พำหนะ (พ.ด.2),   ทะเบียน 
พัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (พ.ค.1)   และแบบบัญชีวัสดุ (พ.ด.4)     
9. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบบ้ำนเช่ำ 
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สว่นรำชกำร ต ำแหนง่ ลักษณะงำนทีป่ฏบิตัิ 
ปริมำณ(ครัง้) 

ป ี59 ป ี60 ป ี61 
กองช่ำง นักบริหำรงำนช่ำง 1. ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนและกำรปกครอง บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล   ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง

ในกองช่ำง 
2. งำนส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ  ถนน อำคำร สะพำน แหล่งน้ ำ   ฯลฯ 
3. งำนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำง 
4. งำนควบคุมอำคำร ตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
5. งำนกำรก่อสร้ำง   ประกอบ   ดัดแปลง   แก้ไข   ติดตั้ง   ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน              
6. งำนส ำรวจป้ำย ภำษีบ ำรุงท้องที่และภำษีโรงเรือนและที่ดิน 
7. งำนช่ำงรำงวัด แผนที่ และผังเมือง 
8. งำนไฟฟ้ำและประปำ 
9. กำรควบคุมไฟป่ำ            
10. ด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับงำนโยธำทุกชนิด   ที่มีระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมมำจำกเดิม 
11. กำรรับแจ้งอนุญำต กำรตรวจตรำ และกำรควบคุมสถำนประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 
12. ตรวจสอบและรำยงำนผลโครงกำรก่อสร้ำงที่จะครบก ำหนดคืนหลักประกันผลงำน  ภำยใน  30 วัน ก่อน
ครบก ำหนด                       
13. งำนพัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนที่ท่องเที่ยว 
14. งำนคุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
15. กำรควบคุม ก ำกับดูแลบุคลำกร พัสดุครุภัณฑ์และกำรปฏิบัติงำนของสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำทุกแห่ง 
16. งำนปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลบ ำรุงรักษำโบรำณสถำน โบรำณวัตถุและศิลปวัตถุ 
17. งำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
18. งำนจัดท ำรำยงำนตำมระเบียบ คตง.  ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ.2544  ข้อ  5  
และข้อ  6  
19. จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำง พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ส่วนโยธำ  กับผูบ้ริหำร   
20. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  ครั้งที่  1  ภำยในวันที่ 1  เม.ย.  และ
ครั้งที่ 2 ภำยในวันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี 
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79 
- 
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79 
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2 
- 
4 
4 
 

8 
4 
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1 
2 
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1 
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89 
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105 
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 3.7  กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกควำมคิดเห็นแบบ 360 องศำ  เป็นกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือน ำประเด็นต่ำงๆ อย่ำงเรื่องกำรบริหำรงำน  งบประมำณ  คน  มำพิจำรณำอย่ำงน้อยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 
  3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร  เนื่องจำกกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและกำรแบ่ง
งำนในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นอย่ำงมำก  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระเป็นหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น เป็น อบต. ขนำดกลำง 
ตั้งอยู่ที่ต ำบลสระ อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ  โดยได้รับกำรจัดตั้งตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  เมื่อวันที่  
๓๐  มีนำคม  ๒๕๓๙  มีเนื้อท่ีประมำณ  413  ตำรำงกิโลเมตร  ห่ำงจำกอ ำเภอเชียงม่วนประมำณ  ๑๒  
กิโลเมตร  ห่ำงจำกตัวจังหวัดพะเยำ  เดินทำงตำมทำงหลวงหมำยเลข  ๑๐๙๑  ระยะทำงประมำณ  ๑๑๐  
กิโลเมตร  หรือทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  ๑๒๕๑  ระยะทำงประมำณ  ๘๐  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่รำบสูงกว่ำ
ระดับน้ ำทะเล  ๓๐๐  เมตร  สภำพเป็นพื้นที่รำบระหว่ำงหุบเขำ  มีเทือกเขำล้อมรอบ  มีพ้ืนที่บำงส่วนเป็นเนินเขำ
สูง  บำงส่วนเป็นที่รำบเชิงเขำ  มีแม่น้ ำยมไหลผ่ำน จุดพิกัดที ่ N ๖๒๘๕๙๗  E ๒๐๙๒๗๐๓ 

อำณำเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ ำเภอปง               จังหวัดพะเยำ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต ำบลบ้ำนมำง         จังหวัดพะเยำ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต ำบลเชียงม่วน        จังหวัดพะเยำ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ ำเภอดอกค ำใต้       จังหวัดพะเยำ 
 
เขตกำรปกครอง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระมีเนื้อที่ประมาณ  413  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น  ๑๓  หมู่บ้าน  โดยมีจ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร  
   ลักษณะประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  แยกเป็นชุมชนคือ 
  1.  ชุมชนพ้ืนเมืองเดิม ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้ำนสระ มีจ ำนวน 6 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,8,10 
และหมู่ท่ี  12 
  2.  ชุมชนไทลื้อ  ตั้งอยู่บริเวณบ้ำนท่ำฟ้ำตอนเหนือของต ำบลสระ  มีจ ำนวน  5  หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
หมู่ที่  1,2,6,7  และหมู่ท่ี  11  ซึ่งชำวไทลื้อยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชำวไทลื้อเป็นอย่ำงดี 
  3.  ชุมชนชำวไทยภูเขำ  เป็นชำวไทยภูเขำเผ่ำเย้ำ  มีจ ำนวน  2  หมู่บ้ำน  คือบ้ำนนำบัว  หมู่ที่  
9  และบ้ำนห้วยกั้งปลำ  หมู่ที่  13  ไม่มีกำรอพยพย้ำยถิ่นและได้รับกำรพิจำรณำลงรำยกำรสัญชำติไทยครบถ้วน
แล้ว     
  ประชำกรของต ำบลสระ  ประกอบด้วยชำวพ้ืนเมือง (ชำวเมืองเหนือ) ร้อยละ  53  ชำวไทลื้อ  
ร้อยละ  37  และชำวไทยภูเขำ (เผ่ำเมี่ยน) ร้อยละ  10    มีประชำกรทั้งสิ้น  6,232  คน  แยกเป็นชำย  
3,083  คน  หญิง   3,149  คน  ควำมหนำแน่นเฉลี่ย  17  คน/ตำรำงกิโลเมตร    จ ำนวนครัวเรือน  2,335  
ครัวเรือน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.)  ก ำหนดให้เป็น
ขนำดกลำง  ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น  6  ส่วนรำชกำร  ดังนี้  

1) ส ำนักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่ำง  
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๔) กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕) กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
๖) กองสวัสดิกำรสังคม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ได้ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังรวมทั้งสิ้น  47  อัตรำ  ข้ำรำชกำร/พนักงำน
ส่วนต ำบล  จ ำนวน  19  อัตรำ  พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  5  อัตรำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน  2  
อัตรำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  17  อัตรำ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  4  อัตรำ   

  3.6.2  เรื่องกำรเกษียณอำยุรำชกำร  
 พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  หมวด 2 เวลำรำชกำรและกำรนับ

เวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ มำตรำ 21 ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว 
เป็นอันพ้นจำกรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณท่ีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น  

กำรนับเวลำอำยุรำชกำร กำรนับอำยุให้เริ่มนับแต่วันที่ เกิด ตำมมำตรำ 16 แห่งประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เช่น กรณีเกิดวันที่ 1 ตุลำคม 2496 จะมีอำยุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 30 
กันยำยน 2556 และเป็นผลให้บุคคลนั้นพ้นจำกรำชกำร ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2500 ในวันที่ 1 ตุลำคม 2556 ส ำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 ตุลำคม และครบ 60 ปี บริบูรณ์ในวันที่    
1 ตุลำคม ดังนั้น จะเกษียณอำยุรำชกำรในวันที่ 30 กันยำยน ของปีถัดไป จึงท ำให้มีสิทธิรับรำชกำรต่อไปได้อีก 1 
ปี  ดังนั้น  จึงต้องมีกำรพิจำรณำถึงกำรเตรียมกำรเรื่องกรอบอัตรำก ำลังที่จะรองรับกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำร 
ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้   กำรปรับต ำแหน่งอัตรำก ำลังที่เหมำะสมขึ้นทดแทนต ำแหน่งที่จะ
เกษียณอำยุออกไป เพ่ือให้สำมำรถมีบุคลำกรปฏิบัติงำนต่อเนื่อง และสำมำรถคำดกำรณ์ วำงแผนก ำหนดเพ่ือ
รองรับสถำนกำรณ์ในอนำคตข้ำงหน้ำเกี่ยวกับก ำลังคนได้   
  3.6.3  ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นกำรสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในส่วนรำชกำร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรนั้นๆ ผ่ำนกำรส่งแบบสอบถำมหรือกำรสัมภำษณ์ซึ่งมุมมองต่ำงๆ อำจท ำให้
กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มำจำกแบบสอบถำมหรือกำร
สัมภำษณ์ ผู้บริหำร หรือ หัวหน้ำส่วนรำชกำร  ซึ่งประกอบด้วย  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร ทั้ง 6 ส่วนรำชกำร กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสระ  เป็นกำรวำงแผนและเตรียมกำรในมุมมองของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือปรับปรุงและ
ก ำหนดทิศทำงให้สอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน ระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน 
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3.8  กำรพิจำรณำเปรียบเทียบกับกรอบอัตรำก ำลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนกำรนี้เป็นกระบวนกำรน ำ
ข้อมูลของอัตรำก ำลังในหน่วยงำนที่มีลักษณะงำนใกล้เคียงกัน เช่น กำรเปรียบเทียบจ ำนวนกรอบอัตรำก ำลังของ
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใน อบต. ก.  และงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใน อบต. ข.  ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบคล้ำยกัน  โดยสมมติฐำน
ที่ว่ำแนวโน้มของกำรใช้อัตรำก ำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงำนและปริมำณงำนแบบเดียวกั นน่ำจะมีจ ำนวน
และกำรก ำหนดต ำแหน่งคล้ำยคลึงกันได้ 

 

มีกำรเปรยีบเทยีบอตัรำก ำลังของตนเองกบั อปท. ทีอ่ยู่ในกลุม่/ขนำดเดยีวกนั (Benchmarking) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ได้ท ำกำรเปรียบเทียบอัตรำก ำลัง  ประจ ำปีงบประมำณ         

พ.ศ.2562 กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ เนื่องจำกอยู่ในกลุ่ม อบต. และขนำดเดียวกัน  ดังนี้ 
 

 

ล ำดับที ่ รำยกำร อบต.สระ อบต.บำ้นมำง หมำยเหต ุ
1 ส่วนรำชกำร จ ำนวน   6  สว่นรำชกำร ดังนี ้

1. ส ำนักปลัด อบต. 
2. กองคลัง 
3. กองช่ำง 
4. กองสำธำรณสุขฯ 
5. กองกำรศึกษำฯ 
6. กองสวัสดิกำรสังคม 

จ ำนวน ๓ สว่นรำชกำร ดังนี้ 
1. ส ำนักปลัด อบต. 
2. กองคลัง 
3. กองช่ำง 

 

2 พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน   18  อตัรำ ดงันี ้
ปลัด อบต.   1  อัตรำ 
รองปลัด อบต.  1  อัตรำ 
นวช.ตรวจสอบภำยใน  1 อัตรำ 
1. ส ำนักปลัด อบต.  5  อัตรำ 
2. กองคลัง  4  อัตรำ 
3. กองช่ำง  จ ำนวน  2  อัตรำ 

จ ำนวน  14  อตัรำ ดงันี ้
ปลัด อบต.  1  อัตรำ 
นวช.ตรวจสอบภำยใน 1 อัตรำ 
1. ส ำนักปลัด อบต.  5  อัตรำ 
2. กองคลัง  ๔  อัตรำ 
3. กองช่ำง  1  อัตรำ 

 

  4. กองสำธำรณสุขฯ 2 อัตรำ 
5. กองกำรศึกษำฯ  1  อัตรำ 
6. กองสวัสดิกำรฯ  1 อัตรำ 

  

3 พนักงำนครู อบต. 1. กองกำรศึกษำฯ  5  อัตรำ 1. ส ำนักปลัด อบต.  2  อัตรำ  
4 ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน   2  อตัรำ ดงันี ้

1. ส ำนักปลัด อบต.  -  อัตรำ 
2. กองคลัง   -  อัตรำ 
3. กองช่ำง  2  อัตรำ 
4. กองสำธำรณสุขฯ  -  อัตรำ 
5. กองกำรศึกษำฯ  -  อัตรำ 
6. กองสวัสดิกำรฯ  -  อัตรำ 
 
 
 
 

จ ำนวน  1  อตัรำ ดงันี ้
1. ส ำนักปลัด อบต.  -  อัตรำ 
2. กองคลัง  -  อัตรำ 
3. กองช่ำง  1  อัตรำ 

 



5 พนั กง ำนจ้ ำ งตำม
ภำรกิจ 

จ ำนวน   17  อตัรำ ดงันี ้
1. ส ำนักปลัด อบต.  3  อัตรำ 
2. กองคลัง   3  อัตรำ 
3. กองช่ำง  5  อัตรำ 
4. กองสำธำรณสุขฯ  -  อัตรำ 
5. กองกำรศึกษำฯ  6  อัตรำ 
6. กองสวัสดิกำรฯ  -  อัตรำ 

จ ำนวน  7  อตัรำ ดงันี ้
1. ส ำนักปลัด อบต.  3  อัตรำ 
2. กองคลัง   - อัตรำ 
3. กองช่ำง   1  อัตรำ 

 

6 พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน   4  อตัรำ ดงันี ้
1. ส ำนักปลัด อบต.  1  อัตรำ 
2. กองคลัง   -  อัตรำ 
3. กองช่ำง   1  อัตรำ 
4. กองสำธำรณสุขฯ  1  อัตรำ 
5. กองกำรศึกษำฯ  1  อัตรำ 
6. กองสวัสดิกำรฯ  -  อัตรำ 

จ ำนวน  3 อตัรำ ดงันี ้
1. ส ำนักปลัด อบต.  4  อัตรำ 
2. กองคลัง  -  อัตรำ 
3. กองช่ำง  -  อัตรำ 

 

7 งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 

- 43,590,000 บำท  
รวมเงินอุดหนุน 

- 17,257,809 บำท  
ไม่รวมเงินอุดหนุน 

- 28,634,160 บำท  
รวมเงนิอุดหนุน 

- 15,336,050 บำท  
ไม่รวมเงินอุดหนุน 

 

 
 
 3.9  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  มีแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนต ำบลทุกคน  โดย
ต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ  อย่ำงน้อยปีละ  1  ครั้ง  ตำมหลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำน
ในแต่ละต ำแหน่ง 
 
  
 

*************************** 
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  เพ่ือให้กำรวำงแผนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ มีควำมครบถ้วน มีควำมสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ วิเครำะห์สภำพปัญหำในเขต
พ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ว่ำมีปัญหำอะไรและควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของประชำชน
ในเขตพ้ืนที ่
  สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ   โดย
แบ่งออกเป็นด้ำนต่ำง  ๆ  ดังนี้ 
    

ก.  สภำพปญัหำของพืน้ที่ 
 

1. ดำ้นโครงสรำ้งพื้นฐำน 
1)  กำรคมนำคมขนส่งและกำรติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน  ต ำบล  ไม่สะดวก 

      2)  ไฟฟ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำนมีไม่เพียงพอ  
     3)  กำรขำดแคลนน้ ำส ำหรับอุปโภค -  บริโภคในฤดูแล้ง 
 4)  ขำดควำมม่ันคงในกำรถือครองเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน 
 5)  กำรไม่มีที่ดินท ำกินเป็นของตนเอง 
 

2. ดำ้นเศรษฐกจิ     
      1)  ขำดควำมรู้โอกำสในกำรเลือกประกอบอำชีพอ่ืนๆ 

       2)  ขำดกำรรวมกลุ่มอำชีพของประชำชน 
      3)  ขำดแหล่งเงินทุนสนับสนุน 
      4)  ขำดควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรพัฒนำกำรเกษตร 
      5)  ขำดตลำดรองรับสินค้ำท่ีผลิต 

6)  ปริมำณผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ 
7) รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ 
8) เกษตรกรยังใช้สำรเคมีเป็นปัจจัยในกำรผลิต  

 

3. ดำ้นสังคม  
      1)  ด้ำนผู้ด้อยโอกำส 
       2)  ด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสจำกรัฐยังไม่ทั่วถึง เช่น ชนกลุ่มน้อย คนต่ำงด้ำว   
       3)  กำรขำดแหล่งข้อมูลข่ำวสำร        

4) ปัญหำควำมยำกจน 
5) ประชำชนขำดควำมรู้ด้ำนคุณภำพชีวิต 
6) ปัญหำยำเสพติดของกลุ่มเยำวชน 
7) ปัญหำกำรว่ำงงำนในกลุ่มผู้ใช้แรงงำน 

 

4.  ดำ้นกำรเมือง  กำรบรหิำร 
        1)  ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยท้องถิ่น 
        2)  ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นท่ี  
       3)  ขำดควำมรู้ด้ำนหลักกำรบริหำร 
  4) ผู้บริหำรสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำดควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรประสำนงำน
กับ พนักงำนส่วนต ำบล 

 4.  สภำพปญัหำควำมตอ้งกำรของประชำชนในพืน้ที่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลสระ 
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5) กำรติดต่อสื่อสำรกับประชำชนและผู้น ำชุมชนในหมู่บ้ำนห่ำงไกล 
 

5.  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
        1)  ควำมเสื่อมโทรมของดินจำกกำรท ำเกษตร  กสิกรรม 
        2)  ป่ำไม้ถูกท ำลำย 

       3)  กำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
        4 ) กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่น 
        5)  ปัญหำภัยแล้ง 

6)  ดินมีคุณภำพต่ ำขำดกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
7)  มลพิษทำงอำกำศ จำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
8)  กำรปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

6.  ดำ้นกำรสำธำรณสุข 
 1)  ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณสุข และอนำมัย 
 

7.  ดำ้นกำรศกึษำ  ศำสนำและวฒันธรรม 
1)  กำรขำดโอกำสในกำรศึกษำและกำรศึกษำนอกระบบ 
2)  บุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอ 
3)  ขำดสื่อวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน  ครุภัณฑ์  กำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

 

ข.  ควำมต้องกำรของประชำชน 
 

1.  ควำมต้องกำรด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 
            1)  ก่อสร้ำงถนนหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน ต ำบล 
      2)  ติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะอย่ำงทั่วถึง 
       3)  ให้มีกำรขุดลอกคลอง  

      4)  ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ , ฝำยน้ ำล้น 
5)  ส่งเสริมกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตรให้ประชำชนมีที่ดินท ำกินเป็นของตนเอง                                       

 

2.  ควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจ 
        1)  จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรเกษตรในต ำบล 
        2)  ฝึกอบรมควำมรู้  ด้ำนวิชำกำร  และกำรศึกษำดูงำน 
        3)  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
        4)  ให้ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
        5)   จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอำชีพประจ ำต ำบล 
       6)  ให้มีกำรส่งเสริมอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอพียง 

7)  จัดฝึกอบรมอำชีพเสริมอำชีพกำรหลังฤดูเก็บเก่ียวและจัดตั้งกลุ่มอำชีพอ่ืนๆ 
 

3.  ควำมต้องกำรด้ำนสงัคม 
           1)  ต้องกำรให้ผู้ด้อยโอกำสมีคนดูแลและจัดสวัสดิกำรทำงสังคม 
      2)  ต้องกำรให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน 
      3)  มีกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุในชุมชน 
      4)  จัดกำรป้องกันและกำรบรรเทำสำธำรณภัยที่เพียงพอ 
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4.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรเมอืง  กำรบรหิำร  
       1)  อบรมส่งเสริมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยท้องถิ่นให้ประชำชนทรำบ 
      2)  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบประชำคม   
       3)  จัดฝึกอบรมผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกี่ยวกับข้อกฎหมำยในกำร  
ปฏิบัติรำชกำร 

4) ขยำยเขตโทรศัพท์ในหมู่บ้ำนห่ำงไกล 
 

5.  ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
      1)  กำรแก้ไขควำมเสื่อมโทรมของดินให้เหมำะสมกับกำรเกษตร กสิกรรม 
       2)  กำรปลูกป่ำทดแทนส่วนที่เสื่อมโทรม 
       3)  กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอยอย่ำงถูกต้องและถำวร 
       4)  กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมำะสมกับกำรอยู่อำศัย 
      5)  ให้มีกำรแจกจ่ำยน้ ำอุปโภคบริโภคอย่ำงเพียงพอ 

6)  จัดฝึกอบรมกำรพัฒนำและดูแลดินให้มีคุณภำพดีตำมหลักวิชำกำร 
7) ส่งเสริมควำมรู้ในกำรป้องกันมลพิษทำงอำกำศ 
8) ปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

6.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรสำธำรณสขุ 
 1)  จัดบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและอนำมัยที่มีเครื่องมือทันสมัย 
 

7.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวฒันธรรม 
 1)  จัดกำรศึกษำทั้งในระบบและกำรศึกษำนอกระบบให้มีประสิทธิภำพ 
 2)  จัดสรรบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เพียงพอ 

  3)  จัดสรรสื่อวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน  ครุภัณฑ์  กำรศึกษำที่มีคุณภำพให้เพียงพอ 
 
 

 

*************************** 
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  กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  นั้น  เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ในกำรร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหำร่วมสร้ำงร่วมจัดท ำส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลสระ   ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นในทุกด้ำน  กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระจะสมบูรณ์
ได้จ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่เกิดควำมตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหำและควำมเข้ำใจในแนว
ทำงแก้ไขปัญหำกันอย่ำงจริงจัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำในทุก
กลุ่มวัยของประชำกร  นอกจำกนั้นยังได้ เน้นกำรส่งเสริม และสนับสนุนในกำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนำ
เยำวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ โดยยึดกรอบแนวทำงในกำรจัดระเบียบกำรศึกษำ  ส่วนด้ำนพัฒนำ
อำชีพ นั้น จะเน้นพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  กำรวิเครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ตำมพระรำชบัญญัติ   สภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมำยอื่นของ อบต.  ใช้เทคนิค  SWOT  เข้ำมำ
ช่วยทั้งนี้เพ่ือให้ทรำบว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   มีอ ำนำจหน้ำที่ที่จะเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในเขตพ้ืนที่
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงไร โดยวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกำส  อุปสรรค  ในกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจตำมหลัก  SWOT  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ   ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล  
นโยบำยของรัฐบำลและนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น   ทั้งนี้สำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจให้ตรงกับสภำพปัญหำ โดย
สำมำรถก ำหนดแบ่งภำรกิจได้ เป็น  7  ด้ำน  ซึ่งภำรกิจดังกล่ำว   ถูกก ำหนดอยู่ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้ 
 

5.1  ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  มภีำรกจิทีเ่กีย่วข้องดังนี้ 
  (1)  กำรจัดกำรและดูแลสถำนีขนส่งทำงบกและทำงน้ ำ 

(2)  กำรสร้ำงและกำรบ ำรุงทำงบกและทำงน้ ำที่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กำรขุดลอกแหล่งน้ ำ,ล ำธำร,กำรซ่อมแซมเส้นทำงสัญจร) 
  (3)  กำรขนส่งมวลชนและกำรวิศวกรรมจรำจร 
  (4)  กำรสำธำรณูปกำร 
  (5)  กำรจัดให้มีและกำรบ ำรุงทำงน้ ำและทำงบก 

(6)  กำรจัดให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน้ ำ (งำนวำงท่อระบำยน้ ำ) 
  (7)  กำรจัดให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำ (กำรจัดหำที่ เก็บกักน้ ำแจกจ่ำยในครัวเรือน         
กำรก่อสร้ำงระบบประปำ) 
  (8)  กำรจัดให้มีตลำด  ท่ำเทียบเรือและท่ำข้ำม (กำรจัดให้มีตลำดในพ้ืนที่) 
  (9)  กำรจัดให้มีและกำรบ ำรุงไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน (กำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะในพ้ืนที่) 
 

5.2  ดำ้นส่งเสรมิคณุภำพชวีติ  มภีำรกจิทีเ่กีย่วข้อง  ดังนี้ 
  (1)  กำรจัดกำรศึกษำ (กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนปฐมวัย) 
  (2)  กำรจัดให้มีกำรรักษำพยำบำล  กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

(3)  กำรป้องกัน  กำรบ ำบัดโรค กำรจัดตั้งและบ ำรุงสถำนพยำบำล 
(4)  กำรสังคมสงเครำะห์  และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส  

 

5.  ภำรกจิ  อ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสระ 
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  (5)  กำรรักษำควำมสะอำดของถนน  ทำงเดิน  และท่ีสำธำรณะ 
  (6)  กำรจัดให้มีโรงฆ่ำสัตว์ 

(7)  กำรจัดให้มีสุสำนและฌำปนสถำน     
(8)  กำรจัดให้มีกำรบ ำรุงสถำนทีส่ ำหรับนักกีฬำ  กำรพักผ่อนหย่อนใจ สวนสำธำรณะ  สวนสัตว์  

ตลอดจนสถำนที่ประชุมอบรมรำษฎร 
(9)  กำรบ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำหำกินของรำษฎร 
  

 5.3  ดำ้นกำรจัดระเบยีบชมุชน  สงัคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  มภีำรกจิที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  (1)  กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
  (2)  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

(3)  กำรจัดให้มีระบบรักษำควำมสงบเรียบร้อยในหมู่บ้ำน ในต ำบล 
(4)  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 
  

5.4  ดำ้นกำรวำงแผน  กำรสง่เสรมิกำรลงทนุ  พำณชิยกรรมและกำรท่องเทีย่ว มภีำรกจิทีเ่กีย่วข้อง  
ดังนี ้

 (1)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล
ตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด   

 (2)  กำรจัดตั้งและดูแลตลำดกลำง (กำรจัดให้มีตลำด)  
 (3)  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 (4)  กำรพำณิชย์  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  และกำรท ำกิจกรรมไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจำกสหกำร 
 

5.5  ดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและกำรอนุรกัษท์รัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  มภีำรกิจทีเ่กีย่วข้อง  
ดังนี ้

 (1)  กำรคุ้มครอง  ดูแล  และบ ำรุงรักษำป่ำไม้  ที่ดิน  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
          (2)  กำรจัดตั้งและดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 

(3)  กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(4)  กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 (5)  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ  
 

5.6  ดำ้นกำรศำสนำ  ศลิปวฒันธรรม  จำรตีประเพณ ีและภมูปิัญญำทอ้งถิน่ มภีำรกจิที่เกีย่วขอ้ง ดงันี้ 
(1)  กำรจัดกำรศึกษำ 
(2)  บ ำรุงรักษำศิลปะ   จำรีตประเพณี   ภูมิปัญญำท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3)  กำรส่งเสริมกำรกีฬำ  จำรีตประเพณี   ภูมิปัญญำท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(4)  กำรศึกษำ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และส่งเสริมวัฒนธรรม  

 

5.7  ดำ้นกำรบรหิำรจดักำรและกำรสนบัสนนุกำรปฏบิัตภิำรกจิของสว่นรำชกำรและองคก์รปกครอง 
สว่นท้องถิน่  มภีำรกจิทีเ่กีย่วข้อง  ดงันี้ 

(1)  สนับสนุนสภำต ำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำท้องถิ่น  สนับสนุน  
หรือช่วยเหลือส่วนรำชกำร  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(2)  ประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำต ำบล  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
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(3)  กำรแบ่งสรรเงินซึ่งตำมกฎหมำยจะต้องแบ่งให้แก่สภำต ำบล  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 

(4)  กำรให้บริกำรแก่เอกชน  ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 
 

*************************** 
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 ภำรกจิหลกั 
 1.  ด้ำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระมีกำรด ำเนินกำรดังนี้   
  -  กำรขุดลอกแหล่งน้ ำ,ล ำธำร,กำรซ่อมแซมเส้นทำงสัญจร 
  - งำนวำงท่อระบำยน้ ำ 
  - กำรจัดหำที่เก็บกักน้ ำแจกจ่ำยในครัวเรือน กำรก่อสร้ำงระบบประปำ 
  - กำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะในพ้ืนที่ 
 2.  ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีกำรด ำเนินกำรดังนี้  

  - ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
          -  กำรจัดตั้งและให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

- กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 - กำรจัดให้มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  

 3. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  - กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนปฐมวัย 
  - กำรหำวิธีป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  - กำรป้องกัน กำรบ ำบัดโรคและกำรจัดกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขในชุมชน 

- กำรให้กำรสงเครำะห์ เด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำสรวมทั้งมีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี
และผู้ด้อยโอกำส   

- กำรจัดให้มีสุสำนและฌำปนสถำน  
-  กำรส่งเสริมอำชีพและให้ควำมรู้ด้ำนอำชีพ 

 4. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  -  กำรจัดให้มีกำรส่งเสริมประชำธิปไตย   ควำมเสมอภำค   และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 

- กำรจัดให้มีกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยรวมทั้งจัดหำอุปกรณ์ในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 

     -   กำรจัดให้มีระบบรักษำควำมสงบเรียบร้อยในหมู่บ้ำน 
 5.  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 

- จัดให้มีกำรอบรมส่งเสริมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยท้องถิ่นให้ประชำชนทรำบ 
          - กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบประชำคม   
            - กำรส่งเสริมควำมรู้หลักกำรบริหำรให้แก่ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 

6.  ด้ำนกำรพัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
- กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว) 
- กำรจัดให้มีสถำนที่ท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์สถำนที่ท่องเที่ยว 

 7.  ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  - กำรจัดให้มีกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

- จัดหำอุปกรณ์ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
-  ท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 
 
 
 
 

6.  ภำรกจิหลกัและภำรกจิรองทีอ่งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลสระจะด ำเนนิกำร 
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 ภำรกจิรอง 
 1.  กำรฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

  - บ ำรุงรักษำศิลปะ   จำรีตประเพณี   ภูมิปัญญำท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ 
ประชำชน ภำรกิจที่ต้อง 

  -  กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และส่งเสริมวัฒนธรรม   
 2.  กำรสนับสนุนและส่งเสริมศักยภำพกลุ่มอำชีพ 
   - กำรส่งเสริมอำชีพและให้ควำมรู้ด้ำนอำชีพ 
   - ส่งเสริมศักยภำพกลุ่มอำชีพ 
 3.  ด้ำนกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรลงทุน 
  - กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและกำรประสำนแผนพัฒนำ 
  - กำรจัดให้มีตลำด 

 - กำรส่งเสริมและจัดให้มีสถำนที่ส่งเสริมอำชีพ 
 
 

*************************** 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น  6  ส่วนรำชกำร 
ได้แก่  

1) ส ำนักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่ำง  
๔) กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
๕) กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖) กองสวัสดิกำรสังคม 
 

ทั้งนี้  ได้ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังรวมทั้งสิ้น  47  อัตรำ  ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนต ำบล  
จ ำนวน  19  อัตรำ  พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  5  อัตรำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน  2  อัตรำ  
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  17  อัตรำ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  4  อัตรำ   

ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  จึงได้วิเครำะห์กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร/
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง  ในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ส ำหรับปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
– 2563 มีกำรน ำข้อมูลมำประกอบกำรวิเครำะห์ตำมวิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
“ประชำชนคุณภำพชีวิตดีมีควำมสุข ชุมชนน่ำอยู่ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยหรือวิสัยทัศน์กำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สระ จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำให้มีควำมครอบคลุม สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร 
ศักยภำพและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ 1 พฒันำเศรษฐกิจ 
แนวทำงพฒันำ  
1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้ำนเศรษฐกิจ  กำรท่องเที่ยว

และกำรลงทุน  
2. กำรพัฒนำแหล่งน้ ำและบริหำรจัดกำรน้ ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร  
3. พัฒนำ สนับสนุน และบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  
4. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตรและเพ่ิมศักยภำพกำรประกอบอำชีพ  
 

ยุทธศำสตร์ที ่  2 พัฒนำสงัคม กำรศกึษำและวฒันธรรม  
แนวทำงพฒันำ  
1. กำรพัฒนำศักยภำพทุนทำงสังคม เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
2. กำรอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
3. กำรส่งเสริมและสร้ำงองค์ควำมรู้ องค์กรชุมชนหรือภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็ง  เพ่ือกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ เพ่ือพัฒนำคนในชุมชนและท้องถิ่น  
5. กำรส่งเสริมและแก้ไขปัญหำทำงสังคม  
6. กำรส่งเสริมและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรสำธำรณสุข  

7.  สรปุปญัหำ และแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสรำ้งส่วนรำชกำรและกรอบอตัรำก ำลงั 
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7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบกำรจัดสวัสดิกำรประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือสร้ำงหลักประกันควำม
มั่นคง  

ยุทธศำสตร์ที ่3 บรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทำงพฒันำ  
1. กำรอนุรักษ์และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรด ำรงชีวิต  
2. กำรพัฒนำศักยภำพชุมชน เพ่ือกำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศำสตร์ที ่4 ควำมมั่นคงและกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย  
แนวทำงพฒันำ  
1. กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับปัญหำภัยธรรมชำติ  
3. กำรเสริมสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ ของคนในชำติ  
 

ยุทธศำสตร์ที ่5 สง่เสริมกำรบรหิำรจดักำรให้มปีระสทิธภิำพ  
แนวทำงพฒันำ  
1. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมหลักธรรมำภิบำล  
2. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเวทีเรียนรู้ภำคประชำสังคม และกำรมีส่วนร่วมของ อปท.  

และทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
3. กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ             
จึงได้น ำข้อมูลมำประกอบกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

1. ส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำเกี่ยวกับก ำลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทรำบลักษณะ
โครงสร้ำงของก ำลังคนปัจจุบันหรือเป็นกำรชี้ให้เห็นปัญหำที่เกิดจำกลักษณะโครงสร้ำงของก ำลังคนและเป็น
พ้ืนฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนก ำลังคนต่อไป ดังนี้ 
                  1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก ำลังคน (ของบุคคล) 
                  2) ข้อมูลเกี่ยวกับควำมเคลื่อนไหวของก ำลังคน เช่น กำรบรรจุ กำรเลื่อน/ปรับ
ต ำแหน่ง กำรโอนย้ำย กำรลำออก ฯ 
                  3) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นในกำรวิเครำะห์เพิ่มเติม 

2. กำรวิเครำะห์กำรใช้ก ำลังคน วิเครำะห์ว่ำปัจจุบันใช้ก ำลังคนได้เหมำะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คน
เกินกว่ำงำน หรือคนขำดแคลนส่วนใด  เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรก ำหนดจ ำนวนคนให้เหมำะสมและเป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้เหมำะกับสภำพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภำพของคนในองค์กำร   โดยมีแนว
ทำงกำรวิเครำะห์กำรใช้ก ำลังคน 10 ประกำร ดังนี้ 
                  1) มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งต่ำง ๆ หรือไม่ 
                  2) นโยบำยและโครงสร้ำงเป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ 
                  3) ปริมำณงำนของเจ้ำหน้ำที่เหมำะสมหรือไม่ งำนใดควรเพ่ิมงำนใดควรลด 
                  4) ศึกษำดูว่ำมีผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมำะสมกับภำรกิจหน้ำที่และควรมอบให้
ใครด ำเนินกำรแทน 
                  5) ส ำรวจกำรใช้ลูกจ้ำงว่ำท ำงำนได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมำยงำนเพ่ิมได้หรือไม่ 
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                  6) กำรจัดหน่วยงำนและขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ ประหยัดและรวดเร็ว
หรอืไม่ 
                  7) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญงำนและควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำนหรือไม่ 

 
                  8) ควรจัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีควำมสำมำรถ/ทักษะเหมำะกับงำน
ปัจจุบันและงำนอนำคต 
                  9) มีกำรใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีกำรมอบหมำยและควบคุมงำนเหมำะสมหรือไม่ 
                  10) สร้ำงมำตรกำรและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมำณงำนและประสิทธิภำพงำนอย่ำงไร 

 3. กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสในกำรพัฒนำใน
อนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
  เป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์ถึงโอกำสและภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัด  อันเป็นสภำวะแวดล้อม
ภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ของท้องถิ่น  รวมถึงกำรวิเครำะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็น
สภำวะแวดล้อมภำยในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นกำรประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นกำรตอบ
ค ำถำมว่ำ  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถำนภำพกำรพัฒนำอยู่จุดไหน”   ส ำหรับใช้เป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนในอนำคตต่อไป  ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  กำรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยใน  ได้แก่  จุดแข็ง 
(Strength – S)  จุดอ่อน (Weak – W)  และปัจจัยภำยนอก  ได้แก่    โอกำส (Opportunity – O)  และอุปสรรค 
(Threat – T)  เป็นเครื่องมือ 

 ผลกำรวเิครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระ  
  จดุแข็ง  (Strength – S)   
  (1)  อยู่ใกล้ชิดกับประชำชน  ท ำให้รับทรำบปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีอย่ำงแท้จริง 
  (2)  มีควำมอิสระในกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำรเงิน  กำรคลัง  มีควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
  (3)  มีรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีเพ่ือน ำมำพัฒนำท้องถิ่น 
  (4)  สำมำรถออกกฎหมำยตำมข้อบัญญัติใช้บังคับในพ้ืนที่เอง 
  (5)  มีแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติและสิ่งก่อสร้ำงที่มนุษย์สร้ำงขึ้น 
  (6)  มีประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นอันดีงำม 
  จดุอ่อน  (Weak – W) 
  (1)  นักกำรเมืองยังขำดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับบทบำท  อ ำนำจหน้ำที่  จิตส ำนึก  และควำมกระตือรือร้นใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น   
  (2)  ควำมไม่เข้ำใจในระเบียบกฎหมำย  ข้อปฏิบัติของบุคลำกรท้องถิ่น     
  (3)  ขำดกำรส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกร 
  (4)  เครื่องจักรกล  เครื่องมือ  อุปกรณ์และบุคลำกร  ที่ใช้เพ่ือกำรพัฒนำมีไม่เพียงพอกับงำนที่ 
   รับผิดชอบ     
  (5)  ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นยังขำดวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น   
  (6)  กำรประสำนงำน  กำรบูรณำกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย 
  โอกำส  (Opportunity – O) 
  (1)  นโยบำยของรัฐบำลเรื่องกำรถ่ำยโอนงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำให้ท้องถิ่นด ำเนินกำรและให้ 
   ควำมอิสระในกำรบริหำรจัดกำรมำกขึ้น 
  (2)  รัฐบำลได้กระจำยงบประมำณลงสู่ท้องถิ่นมำกขึ้น 
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  อุปสรรค (Threat – T) 
  (1)  แนวเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นอุปสรรคในทำงด้ำนกำรพัฒนำด้ำน 
   สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร 
  (2)  ระเบียบ  ประกำศ  เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนไม่ชัดเจน 
  (3)  พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ให้เกิด 
   ควำมคล่องตัว 
  (4)  ระเบียบ  กฎหมำย  เกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง  ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น     

 
2. มีกำรเปรยีบเทยีบปริมำณงำนทีเ่กดิขึน้กบัเวลำที่ใชเ้พือ่ประกอบกำรก ำหนดจ ำนวน

ข้ำรำชกำรทีร่ับผดิชอบงำนนัน้ 
เพ่ือให้กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  มีควำมเหมำะสม        

ไม่ซ้ ำซ้อนกับต ำแหน่งที่มีอยู่  เพ่ือเป็นกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่ให้เกินร้อยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  ตำมมำตรำ 35  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  จึงได้ก ำหนด
ต ำแหน่งเพิ่ม  จ ำนวน  1  อัตรำ  คือ  ต ำแหน่ง  นิติกร  ระดับ  ปก./ชก.  เพ่ือควำมเหมำะสม และเกิดประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติงำนนั้นต่อไป  และเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ตำมปริมำณ
งำนที่เกิดขึ้นกับเวลำที่ใช้เพ่ือประกอบกำรก ำหนดจ ำนวนข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบงำน  จึงได้เปรียบเทียบปริมำณ
งำน ดังนี้ 

 

ควำมยำกและคณุภำพของงำน 
หรอืปรมิำณงำนเดมิ 

ควำมยำกและคณุภำพของงำน 
หรอืปรมิำณงำนทีเ่พิม่ขึน้ 

๑.  ส ำนักปลัด อบต. 
๑.๑  งำนบริหำรทั่วไป  มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

- กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรประจ ำ
ของ อบต . และปกครองบังคับบัญชำ พนักงำนส่วน
ต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงทุกส่วนรำชกำร
ให้ เป็นไปตำม นโยบำยและมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด หรือตำมท่ี นำยก อบต. มอบหมำย     

- กำรจัดท ำข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีและรำยจ่ำยเพิม่เติม 

- งำนขออนุมัติ ด ำ เนินกำรตำมข้อบัญญัติ
งบประมำณต่ำงๆ 

- กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 

- ดูแลและควบคุมงำนสวัสดิกำรของพนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง 

- พัฒนำบุคลำกร เช่น กำรฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนำพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำ งประจ ำ  และ
พนักงำนจ้ำง 

- เป็นเจ้ำหน้ำที่ งบประมำณ  ควบคุมและ
ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ 

- จัดท ำทะเบียนประวัติ  คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  

๑.  ส ำนักปลัด อบต. 
๑.๑  งำนบริหำรทั่วไป  มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

- กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรประจ ำ
ของ อบต. และปกครองบังคับบัญชำ พนักงำนส่วน
ต ำบลลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงทุกส่วนรำชกำร
ให้ เป็นไปตำม นโยบำยและมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด หรือตำมท่ี นำยก อบต. มอบหมำย     

- กำรจัดท ำข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ ำย
ประจ ำปีและรำยจ่ำยเพิ่มเติม 

- งำนขออนุ มั ติ ด ำ เนิ นกำรตำมข้ อบัญญั ติ
งบประมำณต่ำงๆ 

- กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 

- ดูแลและควบคุมงำนสวัสดิกำรของพนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง 

- พัฒนำบุคลำกร เช่น กำรฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนำพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และ
พนักงำนจ้ำง 

- เป็น เจ้ ำหน้ำที่ งบประมำณ  ควบคุมและ
ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ 

- จัดท ำทะเบียนประวัติ  คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  



พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
- ประเมินผลกำรปฏิบัติ ง ำนประจ ำปีของ

พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
- จัดกำรเลือกตั้งและควบคุมกำรเลือกตั้งนำยก 

อบต. และสมำชิกสภำ อบต. 
- กำรแต่งตั้งสมำชิกสภำ  อบต.  ที่ได้รับเลือกตั้ง

ให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง  ๆ 
- งำนธุรกำร และงำนสำรบรรณ  
- งำนตรวจสอบภำยใน 
- ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
- จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกับ

ผู้บริหำร 
- จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติต ำบลตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด 
- ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ ง ของกำรอนุ มั ติ

ด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติต ำบล ก่อนกำรบังคับใช้ 
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร อบต.  และกำร

ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- กำรด ำเนินงำนบันทึกข้อมูล  ๕  รั้วป้องกันยำ
เสพติดผ่ำนระบบ ( E-Plan)   

- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ รำชกำร  กำร
ประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
จัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. 
๑.๒  งำนนโยบำยและแผน  มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

- กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
- กำรจัดท ำแผนพัฒนำ  ๓  ปี  
- กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
- กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
- กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ของพนักงำน

ส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง  
- ประกำศประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน 

ประเภทต่ำง ๆ ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
- จั ดช่ อ งทำงกำรรั บ ฟั งควำมคิ ด เห็ นของ

ประชำชน จัดประชุมประชำคม เวทีชำวบ้ำน  
- จัดท ำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ

กำรวำงแผนและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ( E-Plan) 
๑.3  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  มีหน้ำที่
รับผิดชอบ 

- อ ำนวยกำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับสำธำรณภัยต่ำงๆ 

พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
- ประเมินผลกำรปฏิบัติ ง ำนประจ ำปีของ

พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
- จัดกำรเลือกตั้งและควบคุมกำรเลือกตั้งนำยก 

อบต. และสมำชิกสภำ อบต. 
- กำรแต่งตั้งสมำชิกสภำ  อบต.  ที่ได้รับเลือกตั้ง

ให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง  ๆ 
- งำนธุรกำร และงำนสำรบรรณ  
- งำนตรวจสอบภำยใน 
- ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
- จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกับ

ผู้บริหำร 
- จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติต ำบลตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด 
- ตร ว จสอบควำมถู ก ต้ อ ง ขอ งก ำ รอนุ มั ติ

ด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติต ำบล ก่อนกำรบังคับใช้ 
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร อบต.  และกำรปฏิบัติ

ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ .ศ. 
๒๕๔๐ 

- กำรด ำเนินงำนบันทึกข้อมูล  ๕  รั้วป้องกันยำ
เสพติดผ่ำนระบบ ( E-Plan)   

- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ ร ำชกำร  กำร
ประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำร
จัดบริกำรสำธำรณะของ อบต. 
๑.๒  งำนนโยบำยและแผน  มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

- กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
- กำรจัดท ำแผนพัฒนำ  ๓  ปี  
- กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
- กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
- กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ของพนักงำน

ส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง  
- ประกำศประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน 

ประเภทต่ำง ๆ ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
- จั ดช่ อ งทำ งก ำรรั บ ฟั งคว ำมคิ ด เห็ นของ

ประชำชน จัดประชุมประชำคม เวทีชำวบ้ำน  
- จัดท ำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ

กำรวำงแผนและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ( E-Plan) 
๑.3  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  มีหน้ำที่
รับผิดชอบ 

- อ ำนวยกำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับสำธำรณภัยต่ำงๆ 
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- เฝ้ำระวังป้องกันแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 
- รกัษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 
- ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
- งำนระบบบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (ระบบ EMS) 

จัดให้มีกำรดูแลรักษำผู้ป่วยฉุกเฉิน เน้นกำรสร้ำง
เครือข่ำยภำคประชำชนในกำรให้บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ในกำรดูแลและขน
ย้ำยและน ำส่งผู้ป่วยที่ถูกต้อง เพ่ือลดกำรตำย และ
ควำมพิกำร ลดค่ำใช้จ่ำยและควำมสูญเสีย และสร้ำง
ควำมมั่นใจและควำมพึงพอใจให้กับผู้อยู่อำศัยในชุมชน 

- งำนหนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) จัดตั้ง 
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือ
เป็นกำรจัดบริกำรสำธำรณะ เฝ้ำระวัง ป้องกันสำธำรณ
ภัยให้แก่ประชำชนในชุมชน 

 
 

- เฝ้ำระวังป้องกันแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 
- รักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 
- ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
- งำนระบบบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (ระบบ EMS) 

จัดให้มีกำรดูแลรักษำผู้ป่วยฉุกเฉิน เน้นกำรสร้ำง
เครือข่ำยภำคประชำชนในกำรให้บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ในกำรดูแลและขนย้ำย
และน ำส่งผู้ป่วยที่ถูกต้อง เพ่ือลดกำรตำย และควำม
พิกำร ลดค่ำใช้จ่ำยและควำมสูญเสีย และสร้ำงควำม
มั่นใจและควำมพึงพอใจให้กับผู้อยู่อำศัยในชุมชน 

- งำนหนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS) จัดตั้ง 
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนกู้ชีพกู้ภัย เพ่ือ
เป็นกำรจัดบริกำรสำธำรณะ เฝ้ำระวัง ป้องกันสำธำรณ
ภัยให้แก่ประชำชนในชุมชน 
๑.4  งำนกฎหมำยและคด ี
    -  งำนกฎหมำย นิติกรรมและกำรด ำเนินกำรทำงคดี
ของ อบต. 
    -  งำนตรำข้อบัญญัต ิ
    -  งำนด ำเนินกำรรับและแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข ์
    -  ด ำเนินกำรทำงคดีแพ่ง  คดีอำญำ และด ำเนินกำร
ทำงวินัยของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ  และ
พนักงำนจ้ำง    

 
4. กำรก ำหนดต ำแหนง่ไดว้เิครำะหเ์กลีย่อตัรำทีว่ำ่งเปน็อนัดบัแรก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ได้วิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่งจำกภำรกิจที่จะด ำเนินกำรใน    แต่
ละส่วนรำชกำรในอนำคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ำปริมำณงำนในแต่ละส่วนรำชกำร  มีเท่ำใด เพ่ือน ำมำ
วิเครำะห์ว่ำจะใช้ต ำแหน่งใด จ ำนวนเท่ำใด ในส่วนรำชกำรใด  ในระยะเวลำ ๓ ปี ข้ำงหน้ำ  จึงจะเหมำะสมกับ
ภำรกิจและปริมำณงำนและเพ่ือให้คุ้มค่ำต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเพ่ือให้กำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล   

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ             
จึงได้น ำข้อมูลมำประกอบกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

1. ส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลและปัญหำเกี่ยวกับก ำลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทรำบลักษณะ
โครงสร้ำงของก ำลังคนปัจจุบันหรือเป็นกำรชี้ให้เห็นปัญหำที่เกิดจำกลักษณะโครงสร้ำงของก ำลังคนและเป็น
พ้ืนฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนก ำลังคนต่อไป ดังนี้ 
                  1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก ำลังคน (ของบุคคล) 
                  2) ข้อมูลเกี่ยวกับควำมเคลื่อนไหวของก ำลังคน เช่น กำรบรรจุ กำรเลื่อน/ปรับ
ต ำแหน่ง กำรโอน กำรลำออก ฯ 
                  3) ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นในกำรวิเครำะห์เพิ่มเติม 
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2. กำรวิเครำะห์กำรใช้ก ำลังคน วิเครำะห์ว่ำปัจจุบันใช้ก ำลังคนได้เหมำะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คน
เกินกว่ำงำน หรือคนขำดแคลนส่วนใด เพื่อน ำข้อมูลมำใช้ในกำรก ำหนดจ ำนวนคนให้เหมำะสมและเป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้เหมำะกับสภำพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภำพของคนในองค์กำร   โดยมีแนว
ทำงกำรวิเครำะห์กำรใช้ก ำลังคน 10 ประกำร ดังนี้ 
                  1) มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งต่ำง ๆ หรือไม่ 
                  2) นโยบำยและโครงสร้ำงเป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ 
                  3) ปริมำณงำนของเจ้ำหน้ำที่เหมำะสมหรือไม่ งำนใดควรเพ่ิมงำนใดควรลด 
                  4) ศึกษำดูว่ำมีผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมำะสมกับภำรกิจหน้ำที่และควรมอบให้
ใครด ำเนินกำรแทน 
                  5) ส ำรวจกำรใช้ลูกจ้ำงว่ำท ำงำนได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมำยงำนเพ่ิมได้หรือไม่ 
                  6) กำรจัดหน่วยงำนและขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ ประหยัดและรวดเร็ว
หรือไม่ 
                  7) เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญงำนและควำมสำมำรถเหมำะสมกับงำนหรือไม่ 
                  8) ควรจัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีควำมสำมำรถ/ทักษะเหมำะกับงำน
ปัจจุบันและงำนอนำคต 
                  9) มีกำรใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีกำรมอบหมำยและควบคุมงำนเหมำะสมหรือไม่ 
                  10) สร้ำงมำตรกำรและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมำณงำนและประสิทธิภำพงำนอย่ำงไร 

 
 

*************************** 
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 จำกสภำพปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  มีภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว  ภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร  ดังนี้ 
 

     8.1  โครงสร้ำง    

โครงสรำ้งตำมแผนอตัรำก ำลงัปจัจุบนั โครงสรำ้งตำมแผนอตัรำก ำลงัใหม่ หมำยเหต ุ
 

1.  ส ำนักปลดั  อบต. 
1.1  งำนบริหำรงำนทั่วไป  
1.2  งำนนโยบำยและแผน 
1.3  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
1.4  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
1.5  งำนกิจกำรสภำ อบต. 

 

1.  ส ำนักปลดั  อบต. 
1.1  งำนบริหำรงำนทั่วไป  
1.2  งำนนโยบำยและแผน 
1.3  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
1.4  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
1.5  งำนกิจกำรสภำ อบต. 
1.6.  งำนนิติกร 

 

2.  กองคลงั 
2.1  งำนบริหำรงำนกำรคลัง 
2.2  งำนกำรเงินและบัญชี 
2.3  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
2.4  งำนพัสดุ 
2.5  งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.6  งำนอนุมัติและควบคุมงบประมำณ 

2.  กองคลงั 
2.1  งำนบริหำรงำนกำรคลัง 
2.2  งำนกำรเงินและบัญชี 
2.3  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
2.4  งำนพัสดุ 
2.5  งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.6  งำนอนุมัติและควบคุมงบประมำณ 

 

3.  กองชำ่ง 
3.1  งำนบริหำรงำนช่ำง 
3.2  งำนก่อสร้ำง 
3.3  งำนโยธำ 
3.4  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
3.5  งำนสำธำรณูปโภค 

3.  กองชำ่ง 
3.1  งำนบริหำรงำนช่ำง 
3.2  งำนก่อสร้ำง 
3.3  งำนโยธำ 
3.4  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
3.5  งำนสำธำรณูปโภค 

 

4.  กองกำรศกึษำศำสนำและวฒันธรรม 
   4.1  งำนกำรศึกษำ  
   4.2  งำนศำสนำและวัฒนธรรม 
   4.3  งำนกิจกำรโรงเรียน 
   4.4  งำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

4.  กองกำรศกึษำศำสนำและวฒันธรรม 
   4.1  งำนกำรศึกษำ  
   4.2  งำนศำสนำและวัฒนธรรม 
   4.3  งำนกิจกำรโรงเรียน 
   4.4  งำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 

5.  กองสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม 
    5.1 งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
    5.2 งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 
    5.3 งำนควบคุมโรค 
    5.4 งำนรักษำควำมสะอำด 
    5.5  งำนบริกำรสำธำรณสุข 

5.  กองสำธำรณสุขและสิง่แวดล้อม 
    5.1 งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
    5.2 งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 
    5.3 งำนควบคุมโรค 
    5.4 งำนรักษำควำมสะอำด 
    5.5  งำนบริกำรสำธำรณสุข 

 

8. โครงสรำ้งกำรก ำหนดสว่นรำชกำร 



โครงสรำ้งตำมแผนอตัรำก ำลงัปจัจุบนั โครงสรำ้งตำมแผนอตัรำก ำลงัใหม่ หมำยเหต ุ
5.6  งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.7  งำนดูแล  ตกแต่ง  สวนหย่อม  และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

5.6  งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.7  งำนดูแล  ตกแต่ง  สวนหย่อม  และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

6.  กองสวสัดกิำรสงัคม 
   6.1 งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
   6.2 งำนสังคมสงเครำะห์ 
   6.3 งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี  
   6.4 งำนสวัสดิกำร  สังคมสงเครำะห์  
ผู้สูงอำยุ    ผู้พิกำร  ผู้ติดเชื้อเอดส์  เด็กก ำพร้ำ  
และผู้ด้อยโอกำส 

6.  กองสวสัดกิำรสงัคม 
   6.1 งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน 
   6.2 งำนสังคมสงเครำะห์ 
   6.3 งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี  
   6.4 งำนสวัสดิกำร  สังคมสงเครำะห์  
ผู้สูงอำยุ    ผู้พิกำร  ผู้ติดเชื้อเอดส์  เด็กก ำพร้ำ  
และผู้ด้อยโอกำส 
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8.2  กำรวเิครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
ตำมข้อ 8.1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ ได้วิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่งจำกภำรกิจที่จะด ำเนินกำรใน

แต่ละส่วนรำชกำรในอนำคต  3  ปี  ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ำปริมำณงำนในแต่ละส่วนรำชกำรมีเท่ำใด  เพ่ือ
น ำมำวิเครำะห์ว่ำจะใช้ต ำแหน่งใด  จ ำนวนเท่ำใด  ในส่วนรำชกำรใด  ในระยะเวลำ  3  ปี  ข้ำงหน้ำ  จึงจะ
เหมำะสมกับภำรกิจ  และปริมำณงำน  และเพ่ือให้คุ้มค่ำต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สระ  และเพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล  โดย
น ำผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งมำกรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรำก ำลัง  3  ปี  ดังนี้ 

 

กรอบอตัรำก ำลงั  3  ปี  ระหวำ่ง  ปี  พ.ศ. 2561 – 2563 
องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลสระ 

 

สว่นรำชกำร 

กรอบ
อตัรำ 
ก ำลงั
เดมิ 

อตัรำต ำแหนง่ทีค่ำดวำ่
จะตอ้งใชใ้นชว่งระยะเวลำ  

3  ป ีขำ้งหนำ้ 
เพิม่/ลด หมำยเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
นักบริหำรงำนท้องถิ่น  กลำง 1 1 1 1 - - -  
นักบริหำรงำนท้องถิ่น  ต้น 1 1 1 1 - - -  
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
ส ำนกัปลดั อบต.         
นักบริหำรงำนท่ัวไป ต้น 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยำกรบุคคล  ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
นิติกร  ปก./ชก. - - 1 1 - +1 -  
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
เจ้ำพนักงำนธุรกำร   ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ         
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 2 2 2 2 - - - ว่ำงเดิม 1 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป         
นักกำรภำรโรง 1 1 1 1 - - -  
กองคลงั         
นักบริหำรงำนคลัง  ต้น 1 1 1 1 - - -  
นักวิชำกำรเงินและบญัชี  ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  
เจ้ำพนักงำนพัสด ุ ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  ปง./ชง. 1 1 1 1 - - -  
พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ         
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบญัชี 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ 1 1 1 1 - - -  
กองชำ่ง         
นักบริหำรงำนช่ำง  ต้น 1 1 1 1 - - -  
นำยช่ำงโยธำ  ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 
ลกูจำ้งประจ ำ         
คนงำนเครื่องสูบน้ ำ (ลูกจำ้งประจ ำ) 2 2 2 2 - - - ( ถ่ำยโอน) 
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สว่นรำชกำร 

กรอบ
อตัรำ 
ก ำลงั
เดมิ 

อตัรำต ำแหนง่ทีค่ำดวำ่
จะตอ้งใชใ้นชว่งระยะเวลำ  

3  ป ีขำ้งหนำ้ 
เพิม่/ลด หมำยเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ         
ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 1 1 1 1 - - -  
พนักงำนสูบน้ ำ(ผู้มีทักษะ) 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป         
พนักงำนสูบน้ ำ 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 
กองสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม         
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  ต้น 1 1 1 1 - - -  
เจ้ำพนักงำนสวนสำธำรณะ  ปง./ชง. 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป         
คนงำนประจ ำรถขยะ 1 1 1 1 - - -  
กองกำรศกึษำ  ศำสนำและวฒันธรรม         
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ  ต้น 1 1 1 1 - - -  
ครู    5 5 5 5 - - - ( ถ่ำยโอน) 
พนักงำนจำ้งตำมภำรกจิ         
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) 5 5 5 5 - - - ( ถ่ำยโอน) 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 
พนักงำนจำ้งทัว่ไป         
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่ำงเดิม 
กองสวสัดกิำรสงัคม         
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ต้น 1 1 1 1 - - -  

รวม 46 46 47 47 - +1 -  
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 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และ

พนักงำนจ้ำง  ทุกต ำแหน่ง  ได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล  โดยจัดท ำ
แผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  โดยมีระยะเวลำ  3  ปี  ตำมรอบกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี  กำรพัฒนำนอกจำกกำรพัฒนำควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละ
ต ำแหน่ง  ด้ำนกำรบริหำร  ด้ำนคุณสมบัติส่วนตัว  และด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สระ  ต้องตระหนักถึงกำรพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐบำล  คือ  กำรพัฒนำไปสู่  Thailand  4.0    ดังนั้น  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบรำชกำรส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0  เช่นกัน  โดยก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมกำรท ำงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  เพ่ือประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก  
กล่ำวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีควำมเปิดเผย โปร่งใส  ในกำรท ำงำน  โดย
บุคคลภำยนอกสำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  หรือมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  และสำมำรถ
เข้ำตรวจสอบกำรท ำงำนได้ตลอดจนเปิดกว้ำงให้กลไกหรือภำคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภำคเอกชน  ภำคประชำสังคมได้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมและโอนถ่ำยภำรกิจที่ภำครัฐไม่ควรด ำเนินกำรเองออกไปให้แก่ภำคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรแทน  โดยกำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับกำรท ำงำนในแนวระนำบใน
ลักษณะของเครือข่ำยมำกกว่ำตำมสำยกำรบังคับบัญชำในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงกำรท ำงำน
ภำยในภำครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภำพและสอดรับประสำนกัน  ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  
และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

2. ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง  ต้องท ำงำนเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ  โดยตั้งค ำถำมกับตนเอง
เสมอว่ำ  ประชำชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหำควำมต้องกำรและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
โดยไม่ต้องรอให้ประชำชนเข้ำมำติดต่อขอรับบริกำรหรือร้องขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
รวมทั้งใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของทำงรำชกำรและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับควำม
ต้องกำรของประชำชน  พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีกำรเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนรำชกำร เพ่ือให้บริกำร
ต่ำงๆ สำมำรถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ได้
ตลอดเวลำตำมควำมต้องกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกัน  ไม่ว่ำจะติดต่อมำด้วย
ตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็บไซด์  โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น   

3. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท ำงำน  อย่ำงเตรียมกำรณ์ล่วงหน้ำมีกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง  สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำใช้ใน
กำรโต้ตอบกับโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน  เพ่ือสร้ำงคุณค่ำมีควำมยืดหยุ่น  และควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงทันเวลำตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้ำสู่สภำพ
ควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่  รวมทั้งท ำให้บุคลำกรมีควำมพูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร  ปละปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
เหมำะสมกับบทบำทของตน  

 ทั้งนี้ในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ ตำมแนวทำงข้ำงต้นนั้น 
ก ำหนดใหทุ้กต ำแหน่ง ได้มีโอกำสที่จะได้รับกำรพัฒนำ ในช่วงระยะเวลำตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีกำรพัฒนำ  
อำจใช้วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง เช่น  กำรปฐมนิเทศ  กำรฝึกอบรม  กำรศึกษำหรือดูงำน  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
ฯลฯ  ประกอบในกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  เพื่อให้งำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 

 

12.  แนวทำงกำรพฒันำพนกังำนสว่นต ำบลและลกูจ้ำงขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
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ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชำชนและท้องถิ่น ซึ่งกำรพัฒนำแรกจะเน้นที่กำรพัฒนำพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติงำน
พ้ืนฐำนของพนักงำนที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น   

 กำรบริหำรโครงกำร  
 กำรให้บริกำร 
 กำรวิจัย 
 ทักษะกำรติดต่อสื่อสำร 
 กำรเขียนหนังสือรำชกำร 
 กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เป็นต้น 

 
 ส่วนกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  เล็งเห็นว่ำ มี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกว่ำ บุคลำกรที่มำด ำรงต ำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มำของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่ำง
สถำนที่  ต่ำงภำค  ต่ำงภำษำถิ่น  ดังนั้น ในกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร จึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็น
อย่ำงยิ่ง  ประกอบกับพฤติกำรณ์ปฏิบัติรำชกำรเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงำนส่วนต ำบลทุกคนที่พึงมี   เป็นกำร
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่ำนิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสระ ประกอบด้วย 

 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 กำรเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน 

 กำรบริกำรเป็นเลิศ 

 กำรท ำงำนเป็นทีม 
  
 

********************************** 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ  ได้ประกำศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  
และพนักงำนจ้ำง  เพ่ือให้พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  ดังนี้  
 1.  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  จะพึงด ำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีควำมรับผิดชอบ  และประพฤติตนให้เหมำะสมกับกำรเป็นบุคลำกรของ
รัฐ 
 2.  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  จะพึงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเปิดเผย โปร่งใส ไม่แสวงหำ
ผลประโยชน์โดยมิชอบ  พร้อมให้กำรตรวจสอบ 
 3.  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  จะพึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค รวดเร็ว มี
อัธยำศัย โดยยึดประโยชน์ของประชำชนเป็นหลัก 
 4.  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  ต้องปฏิบัติงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของรำชกำร
และประชำชนเป็นส ำคัญ  ไม่เบียดเบียนเอำทรัพย์สินหรือเวลำของรำชกำรเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง 

5.   พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  ต้องดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สิน ของทำงรำชกำรอย่ำง
ประหยัด คุ้มค่ำ 

6.   พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  ต้องไม่มีกำรกระท ำในลักษณะที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 
ระหว่ำงผลประโยชน์ของรำชกำรกับประโยชน์ส่วนตัว ต้องสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

7.   พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือของ
บุคคลทั่วไป 

8.   พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  จะพึงต้อนรับให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม และให้
กำรสงเครำะห์แก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรเกี่ยวกับหน้ำที่ของตนโดยไม่ชักช้ำและด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น 
เหยียดหยำม กดขี่หรือข่มเหง ประชำชน ผู้มำติดต่อรำชกำร 

9.  พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  จะพึงปฏิบัติตน ต่อผู้ร่วมงำนด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย 
รักษำควำมสำมัคคี และไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลั่นแกล้งกัน 

และให้พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  และพนักงำนจ้ำง  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ มี
หน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและเทศชำติ อ ำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงทำงจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศ ณ วันที่ 11 มิถุนำยน 2556 ดังนี้ 

1) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน แลไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
4) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
5) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย  

13. ประกำศคุณธรรมจรยิธรรมของพนกังำนสว่นต ำบล  ลกูจำ้ง  และพนกังำนจ้ำง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 

 
 


