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  ด้วยแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ได้ครบก าหนดใช้บังคับในวันที่ 
30 กันยายน  2563  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการก าหนดต าแหน่ง การใช้ต าแหน่งของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและตามหลักเกณฑ์และประกาศของ ก.กลาง, ก.จังหวัด และมีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่                     
วันที่ 1  ตุลาคม  2563  
 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด ) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังของพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด )  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางก าหนด 

1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และเรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558  
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์
ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  ขึ้น 
 
 
 2.1 เพ่ือให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้าง
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน  อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ

ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่ าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
          2.9 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน 
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง เป็น
ประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการและมีข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 1 คน  เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง         
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
           3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ   
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 

 
 
 
 
 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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   3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบัน      
มีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกกว่าโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ            
ส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ในการปฏิบัติงาน
แต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ เพ่ือในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่ 
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ 
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐาน หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบัน
และในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลัง
ใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่าง  
สูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น
ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็น งานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารงานทั่วไปใน         
ส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3..6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ก. และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ข ซึ่งมีหน้าที่รั บผิดชอบคล้ายกัน          
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะ
มีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้  
  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  3.9 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆ 
  3.10 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี   โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน กรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาสม (Right jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่ง
ในประเภททั่วไป อาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้
ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์           
ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงานและส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้           
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า    
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กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้              
ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผน
กรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
ดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน เช่น  
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่า โดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว  ส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
   
 
 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง มีความครบถ้วน สามารถ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  9 ด้าน  ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านคมนาคม เช่น  
-  ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเชื่อมหมู่บ้านมีสภาพช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
-  มีน้ าท่วมขังภายในซอยและแหล่งชุมชน 
-  ถนนลูกรังลงสู่ไร่นายังไม่ทั่วถึง 
-  ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไมเ่พียงพอ 

2. ปัญหาด้านแหล่งน ้า  เช่น 
- แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
- ล าห้วยตื้นเขิน 
- ระบบประปาภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

3. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เช่น 
- นักเรียนขาดทุนทรัพยใ์นการศึกษา 
- เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
- วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 

4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  
- ขยะในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนขาดจิตส านึกในการช่วยกันแก้ปัญหา 
- ทรัพยากรป่าไม้ถูกบุกรุก และถูกท าลาย 
- ขาดจิตส านึกในการรักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

4. วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน  
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5. ปัญหาด้านสังคม เช่น 

- ประชาชนมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ 
- ผู้สูงอายุขาดคนดูแล 
- เด็กด้อยโอกาสและคนพิการขาดผู้ดูแล 
- การระบาดของยาเสพติดภายในต าบล 
- วัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม 

  6.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  เช่น 
       - ประชาชนมีรายได้น้อย ไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเก่ียว 
       - ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
        - ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
       - ขาดตลาดรับซื้อสินค้า 
  7.  ปัญหาสาธารณสุข  เช่น 
       - การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 
       - การระบาดของยุงลาย 
       - ปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
  8. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร  เช่น 
       - ผู้น าชุมชนขาดการประสานงานที่ดี 
       - พ้ืนที่รับผิดชอบกว้างใหญ่และมีจ านวนมาก 
       - มีงบประมาณบริหารจัดการไม่เพียงพอกับความต้องการประชาชน 
  9. ปัญหาด้านสาธารณภัย  เช่น 
       - มักเกิดเพลิงไหม้ในไร่นาและสวนยางในฤดูหนาว,ฤดูร้อน 
       - เกิดปัญหาน้ าทว่มพ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 
       - เกิดปัญหาน้ าแห้งล าห้วย และน้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
       - เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วบริเวณชุมชนหนาแน่น เช่น ตลาดนาโพธิ์ หมู่ 12 
 
วิสัยทัศน์  
    “การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจสดใส  ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ  
                เชื่อมมิตรภาพสู่อาเซียน”   
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              การวิเคราะห์ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 67,68  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) และมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  โดยแยกเป็นด้านต่างๆ
ดังนี้  
              5.1 ด้านโครงสร้างพื นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า  ทางบก และทางระบายน้ า (มาตรา 67(1),(มาตรา 12(2)) 
  (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  (มาตรา 68(2)) 
  (3) ให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
  (4) ให้มีสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา 68(4)) 
  (5) การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและท่ีจอดรถ  (มาตรา 68(10), 

    มาตรา 16(3)) 
  (6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
  (7) การสาธารณูปโภค (มาตรา 16(5)) 
              5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   เช่น 

(1) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา 67(5)) 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
(3) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  

(มาตรา 16(10)) 
(4) ส่งเสริมกีฬา  (มาตรา 16)14)) 

              5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

(1) คุ้มครองดูแลและทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
(2) การผังเมือง  (มาตรา 68(13)) 
(3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (มาตรา 68(12)) 
(4) การักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา 16(17)) 
(5) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ 

สาธารณสถานอื่น (มาตรา 16(23)) 
(6) การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30)) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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              5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

(1) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์  (มาตรา 68(5)) 
(2) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา 68(7)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา 68(8)) 
(4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (มาตรา 68(12)),มาตรา 16(8)) 
(5) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา 16(6)) 
(6) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
(7) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 

 
              5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(มาตรา 67(7) 

(2) การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย (มาตรา 16(18) 
(3) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16(20)) 
(4) การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  (มาตรา 16 )24)) 
              5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

(1) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (มาตรา 67(5),(มาตรา 16(9)) 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   

(มาตรา 67(8)),(มาตรา 16 (11)) 
              5.7 ด้านการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี       
  (1) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
  (2) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
  (3) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น (มาตรา 16 (23)) 
              5.8 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจ าเป็น และสมควร (มาตรา 67 (9)) 

(2) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)),(มาตรา 16 (25)) 
(3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพประชาชน (มาตรา 16 (15)) 
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(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16)) 
(5) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))  
(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22)) 
(7) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 
(8) การดูแลที่สาธารณะ  (มาตรา 16 (27)) 
(9) การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16 (28)) 
(10)  กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการก าหนด  

(มาตรา 16 (31)) 
 
 

              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้อง
ด าเนินการ   เช่น           
              ภารกิจหลัก  
              1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ถนน ไฟฟ้า  ประปา แหล่งน้ า และทางระบายน้ า ให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

    2. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน   
              3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การบ ารุงรักษาป่าไม้ ตลอดจนรักษาความ
สะอาด ขยะมูลฝอย การก าจัดวัชพืช 
              4. การส่งเสริมการเกษตร  ได้แก่ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และสร้างผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาด เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก 
              5. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
              6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
              7. การรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด 
             ภารกิจรอง       
              1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
              2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน       
              3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
              4. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพราษฎร 
     5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ภารกิจหลกั และภารกจิรอง ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง จะด าเนนิการ 
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7. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
จากการประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 23 หมู่บ้าน โดยแยกวิเคราะห์ออกเป็นแต่ละด้าน ประกอบด้วย 

ด้าน ปัญหาในพื นที่ 
แนวทางแก้ไขปัญหาการ

คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 1. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกใน  

การสัญจร 
2. ระบบไฟฟ้า น้ าประปา ยังไม่
ทั่วถึงโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่
ห่างไกลหมู่บ้านการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ  
 
3. ปัญหาน้ าท่วมขัง  
 
4. ระบบบริหารจัดการน้ าใช้  
 
 
 

-ตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนให้ได้มาตรฐาน  
-จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พ่ื อ ใ ห้
ประชาชนได้มีไฟฟ้า น้ าประปาใช้
ครบทุกครัวเรือน 
 
 
- ปรับปรุงวางท่อระบายน้ าตามจุด
ต่าง ๆ 
- วางแผนการบริหารจัดการน้ ากิน
น้ าใช้อย่างมีระบบ  
- ขุดบ่อสาธารณะแบบ “ธนาคาร
น้ าใต้ดิน” 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า 
 
2. ปุ๋ยราคาแพง 
 
 
3. ขาดทักษะในการบริหารจัดการ
ธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาดสินค้า OTOP และ SME 

- จัดตั้งตลาดกลางรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรของชุมชน/ประกัน
ราคาพืชผล 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยหมักชีวภาพในชุมชน เพ่ือเป็น
การลดต้นทุนการผลิต 
- จัดให้ความรู้ในการบริหารจัดการ
ระบบธุรกิจชุมชนให้ประชาชน
ได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง 

3. ด้านสังคม 
 

1. เกิดภัยธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี 
น้ าท่วม ไฟไหม้ ลมพายุ ท าให้เกิด
ความเสียหายทั้งพื้นที่เกษตรกรรม
และบ้านพักอาศัย 
 
2. เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
เนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการ
ปราบปรามยาเสพติด 

- ให้ความรู้กับประชาชน ในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติ
เ พื่ อ ล ดกา รสู ญ เ สี ยทั้ ง ชี วิ ต แล ะ
ทรัพย์สิน 
- ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน 
- สร้างความตระหนักให้กับประชาชน
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  
- จัดสรรงบประมาณในการตรวจหา
สารเสพติด 
- ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเป็น
ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและ
เน้นให้มีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 



ด้าน ปัญหาในพื นที่ 
แนวทางแก้ไขปัญหาการ

คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
4. ด้านการเมืองและการบริหาร 1. ประชาชนขาดความรู้ และโอกาส

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาท้องถิ่นท าให้การพัฒนาไม่
ตอบสนองและแก้ปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการ 
 
2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเมืองการปกครอง ไม่เห็น
ความส าคัญและคิดว่าการเมืองเป็น
ไกลตัว 
 
 
 

- ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ใ ห้
ประชาชนเห็นความส าคัญในการ
เสนอ และแสดงความเห็น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 
 
- สร้างจิตส านึกทางการเมืองให้ผู้น า
ชุมชนและประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ระ บ อบ ปร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  แ ล ะ ใ ห้
ประชาชนเข้าใจว่าเรื่องการเมืองเป็น
เ รื่ อ ง ใ ก ล้ ตั ว ที่ ทุ ก ค น ต้ อ ง ใ ห้
ความส าคัญ 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. สารพิษตกค้างในแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
2. ขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ชุมชน 
 

- รณรงค์ให้เลิกการใช้สารเคมีด้าน
การเกษตรและชีวิตประจ าวัน 
- ปลูกจิตส านึกให้ลดการใช้วัสดุที่
ก่อให้เกิดขยะที่ก าจัดยากและเป็น
มลพิษ 
 
- แนะน าให้ทุกครัวเรือนขุดหลุมขยะ 
- ตั้งธนาคารขยะในชุมชน 
- สร้า งองค์ความรู้ ในการบริหาร
จัดการขยะให้เป็นปุ๋ยใช้ในการเกษตร 
 

6. ด้านสาธารณสุข 1. ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ที่ด้อย
โอกาสทางสั งคมยั ง ไม่ ได้ รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
2. โรคติดต่อและโรคระบาดยังเกิด
เป็นประจ าทุกปี 

- จัดท าข้อมูลผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ตกอยู่ใน
ภาวะยากล าบากให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดสรรงบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเข้าช่วยเหลือและดูแลผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
- รณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน และ
การรักษา แก่ประชาชน ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วง
เวลาที่มีโรคระบาด 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข 
1. มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่พอเพียง 
2. มี รพ.สต.ในชุมชนอย่างเพียงพอ 
3. มีสถานที่ออกก าลังกายในต าบล 

ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข 
1. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียน

ในโรงเรียนตัวเมือง ,ต่างจังหวัดหรือนอกเขตพ้ืนที่ 
2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประพฤติตนในสังคม  
ด้านเศรษฐกิจ 

1. มีวัฒนธรรมและประเพณี และวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์ 

2. ประชาชนมีความช านาญในด้านภูมิปัญญา
ชาวบ้านหลายด้าน 

3. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการท านา 
พืชสวน มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเพียงพอ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนบางส่วนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิต

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2. สินค้าของกลุ่มอาชีพยังไม่มีคุณภาพและ

ชื่อเสียงที่โดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
3. ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้า OTOP และ 
SME 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1. เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางภายในจังหวัดและ

ต่างจังหวัดมีการคมนาคมที่สะดวกโดยทางรถยนต์ 
2. มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล

และระหว่างอ าเภอสะดวกใช้การได้ตลอดปี 
3. มีพ้ืนที่ติดสนามบิน 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1. ขาดการบริหารจัดการใช้น้ าอย่างเป็นระบบ 
2. ขาดการจัดท าผังเมืองรวม 
3. มีข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่อ านวยในการ

จัดตั้งเพื่อท าโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1. มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2. มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเอง

และตรวจสอบได้ 
3. ประชาชนมีความต้องการและมีความเข้าใจใน

การปกครองตนเอง 
4. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจ

หน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความ
รับผิดชอบ 

5. มีการกระจายอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถติดสินใจตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1. ระบบกระจายข่าวสารในพ้ืนที่ยังไม่มี

ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรในองค์กรมีจ านวนน้อยไม่ได้สัดส่วน

กับปริมาณงานที่มีจ านวนมากขึ้น 
3. ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ต าบลมีน้อย 
5. แต่ละส่วนราชการในองค์กรยังไม่เห็น

ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา ขาดการประสาน
แผนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

6. การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังขาด
ความเป็นเอกภาพ 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 

  

1. นโยบายรัฐบาลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัด 

3.  นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ดียิ่งขึ้น 

4. นโยบายของรัฐเอ้ือต่อการพัฒนา OTOP และ 
SME นโยบายรัฐบาลสนับสนนุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT 

5. นโยบายเร่งรัดการปลูกพืชเศรษฐกิจและ
การเกษตรปลอดภัย 

6. นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและผู้มี
อิทธิพลอย่างจริงจัง 

7. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการบริหาร
จัดการลุ่มน้ า 

8. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ท าให้ท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น 

9. สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดี
ขึ้น 

1. กฎระเบียบบางประการไม่เอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพท้องถิ่นบางประเภท 
2. การประกอบอาชีพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือ
ประเภทเดียวกันส่งผลกระทบท าให้เกิดการแข่งขันใน
ตลาดสูงขึ้น 
3. ผลกระทบจาการขัดแย้งทางการเมือง 
4. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่น 
   ยาเสพติด 
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              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  6 ส่วนราชการ ได้แก่  

1) ส านักงานปลัด   
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ทั้งสิ้น 97 อัตรา ดังนี้ 
1) พนักงานส่วนต าบล   จ านวน   34 คน 
2) ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู  จ านวน   14 คน 
3) ลูกจ้างประจ า   จ านวน    1 คน 
4) พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   25 คน 
5) พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน   23 คน  
แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น

จ านวนมากในส่วนราชการ ส านักงานปลัด และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากข้ึน และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ต่อไป  
 

 
 

              จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.อบจ.,เทศบาลและ อบต.และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
              9.1 โครงสร้าง      
                    จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล   ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าวในระยะแรก  
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก้าลัง 

 
 

9. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลัง (เดิม) 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก้าลังใหม่ 
 

หมาย
เหตุ 

1.ส้านักงานปลัด  
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
      1.1.2 งานนโยบายและแผน 
      1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
      1.1.4 งานกฎหมายและคดี 
      1.1.5 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
      1.1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
      1.1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1.ส้านักงานปลัด  
1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
      1.1.2 งานนโยบายและแผน 
      1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
      1.1.4 งานกฎหมายและคดี 
      1.1.5 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
      1.1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
      1.1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    

 

2. กองคลัง 
   2.1 ฝ่ายการเงิน 
      2.1.1 งานการเงินและบัญชี 
      2.2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      2.2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
   2.1 ฝ่ายการเงิน 
      2.1.1 งานการเงินและบัญชี 
      2.2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      2.2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

 

1. กองช่าง 
          3.1 งานก่อสร้าง 
          3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
          3.3 งานสาธารณูปโภค 

3. กองช่าง 
    3.1 งานก่อสร้าง 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานสาธารณูปโภค  

 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     4.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          4.1.1 งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          4.1.2 งานแผนงานและวิชาการ 
          4.1.3 งานการศึกษาปฐมวัย 
          4.1.4 งานนิ เทศและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
          4.1.5 งานการศึกษานอกระบบและ
ส่งเสริมอาชีพ 
         4.1.6 งานประเพณี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
         4.1.7 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     4.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          4.1.1 งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          4.1.2 งานแผนงานและวิชาการ 
          4.1.3 งานการศึกษาปฐมวัย 
          4 .1 .4  งานนิ เทศและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
          4.1.5 งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริม
อาชีพ 
         4.1.6 งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
         4.1.7 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

 
 
 
 



17 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมาย
เหตุ 

 
5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        5.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        5.1.2 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
        5.1.3 งานรักษาความสะอาด 
        5.1.4 งานควบคุมและป้องกันโรค 
 

 
5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        5.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        5.1.2 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
        5.1.3 งานรักษาความสะอาด 
        5.1.4 งานควบคุมและป้องกันโรค 
 
 
    

 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน  
    6.1 งานตรวจสอบภายใน 
 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน  
    6.1 งานตรวจสอบภายใน 
 

 

 
9.2 การวิเคราะห์การก้าหนดต้าแหน่ง 

        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ   และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผึ้ง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี  ดังนี้ 
  1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) จ านวน  1  ต าแหน่ง 

 2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน  1  ต าแหน่ง 
                 รวม      จ้านวน 2  ต้าแหน่ง 

1.ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
1) หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )  จ านวน 1   ต าแหน่ง 
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
3) นักจัดการงานทั่วไป  (ปก./ชก.)     จ านวน  1   ต าแหน่ง 
4) นิติกร  (ปก./ชก.)      จ านวน  1   ต าแหน่ง 
5) นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)     จ านวน 1   ต าแหน่ง 
6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)    จ านวน 1   ต าแหน่ง 
7)  นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)     จ านวน  1  ต าแหน่ง 
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8) นักสังคมสงเคราะห์ (ปก./ชก.)     จ านวน  1  ต าแหน่ง 
9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)  จ านวน 1   ต าแหน่ง 
10) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)      จ านวน  1   ต าแหน่ง 
11) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)    จ านวน  1   ต าแหน่ง 
ลูกจ้างประจ้า 



1) นักทรัพยากรบุคคล      จ านวน   1  ต าแหน่ง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  2  ต าแหน่ง 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
3) คนสวน        จ านวน  1  ต าแหน่ง 
4) พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  1  ต าแหน่ง 
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน   1 ต าแหน่ง 
6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     จ านวน   1 ต าแหน่ง 
7) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร     จ้านวน   1 ต้าแหน่ง  
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1)  พนักงานขับรถยนต์      จ านวน   1  ต าแหน่ง 
2) คนงานทั่วไป       จ านวน  2  ต าแหน่ง 
                           รวม              จ้านวน 25  ต้าแหน่ง 

  
2. กองคลัง 

  1) ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )  จ านวน 1   ต าแหน่ง 
  2)  หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
  3) นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)    จ านวน 1   ต าแหน่ง 
  4) นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)     จ านวน 1   ต าแหน่ง 
  5) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)    จ้านวน  1  ต้าแหน่ง 
  6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง./ชง.)    จ านวน 1   ต าแหน่ง 
  7) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)    จ านวน 1   ต าแหน่ง 
  8) เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.)     จ านวน  1   ต าแหน่ง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน  1  ต าแหน่ง 
  2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
  3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      จ านวน  1  ต าแหน่ง 
  4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  1  ต าแหน่ง 
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  พนักงานจ้างท่ัวไป 
  1)  คนงานทั่วไป       จ านวน   1 ต าแหน่ง 
  2)  พนักงานขับรถยนต์      จ านวน   1 ต าแหน่ง 

                           รวม     จ้านวน  14 ต้าแหน่ง 
 3. กองช่าง 
  1) ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน 1   ต าแหน่ง 
  2) นายช่างโยธา (ปง./ชง.)      จ านวน 2   ต าแหน่ง 
  3) เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.)     จ านวน  1  ต าแหน่ง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน  1  ต าแหน่ง 
2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จ านวน  2  ต าแหน่ง 
3) ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ      จ านวน   1  ต าแหน่ง 
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน   1  ต าแหน่ง 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1) คนงานทั่วไป       จ านวน  1  ต าแหน่ง 
2) คนงานทั่วไป (ประปา)      จ านวน   1 ต าแหน่ง 
                        รวม        จ้านวน  11 ต้าแหน่ง 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)  จ านวน   1 ต าแหน่ง 
2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)  จ านวน   1 ต าแหน่ง 
3) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)     จ านวน   1 ต าแหน่ง 
4) เจ้าพนกังานพัสดุ (ปง./ชง.)     จ านวน   1  ต าแหน่ง  
5) คร ู        จ านวน   14 ต าแหน่ง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)       จ านวน  5  ต าแหน่ง 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  1  ต าแหน่ง  
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)      จ านวน   6 ต าแหน่ง 
2) คนงานทั่วไป       จ านวน   1  ต าแหน่ง 

รวม      จ้านวน  31 ต้าแหน่ง 
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5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                      1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น )    
                   จ านวน   1  ต าแหน่ง  

2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)    
                จ านวน    1 ต าแหน่ง 

                      3) นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)    จ านวน   1 ต าแหน่ง  
                                                                                                   
                    4) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปง./ชง.)    จ านวน   1 ต าแหน่ง 
           5)  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)     จ านวน   1 ต าแหน่ง  
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  1 ต าแหน่ง 
  2) ประจ ารถขยะ  (ทักษะ)      จ านวน  1 ต าแหน่ง 

พนักงานจ้างท่ัวไป  
1) พนักงานขับรถยนต์      จ านวน  2 ต าแหน่ง 
2) คนงานประจ ารถขยะ      จ านวน  5 ต าแหน่ง 
3) คนงานทั่วไป        จ านวน  1 ต าแหน่ง 

รวม               จ้านวน  15 ต้าแหน่ง 
      6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  1) นักตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)     จ านวน   1  ต าแหน่ง  

 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินงานตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝ่ายและในระยะ
ต่อไปเมื่อมีการด าเนินการภารกิจนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าภารกิจนั้น  มีปริมาณงานมากพอก็อาจ
พิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป ดังต่อไปนี้ 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล 
  
 แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล โดยการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสพัฒนา ภายในช่วงระยะเวลาตามแผนกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการก็ได้ โดยเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด เช่น 
 การปฐมนิเทศ  ส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าและหน้าที่ของ
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดีต่อไป 
 การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยการพัฒนา  ทั้ง 5 ด้าน โดยอย่างน้อยในแต่
ละปี พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ต้องได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่าง
น้อย 1 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 2. ด้านความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่นงานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานช่าง เป็นต้น 
 3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่นการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 
 4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่นมีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสารและการ  สื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางจะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพิมานได้ประกาศคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. พนักงานส่วนต าบลพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานส่วนต าบล 
 ข้อ 2. พนักงานส่วนต าบลพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

 ข้อ 3. พนักงานส่วนต าบลพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
อย่างยิ่ง 
 ข้อ 4. พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
 ข้อ 5. พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
 ข้อ 6. พนักงานส่วนต าบลพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทาง  ราชการอย่างเต็มท่ี 
 ข้อ 7. พนักงานส่วนต าบลพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า         
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 ข้อ 8. พนักงานส่วนต าบลพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่ม
งานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
 ข้อ 9. พนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 ข้อ 10. พนักงานส่วนต าบลพึงช่วยเหลือกันในสิ่งที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ข้อ 11. พนักงานส่วนต าบลพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 ข้อ 12. พนักงานส่วนต าบลพึงละเว้นจากการท าผลงานของผู้อื่นเป็นของตน 
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 ข้อ 13. พนักงานส่วนต าบลพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในหน้าที่ของตน
จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้อง
กับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
 ข้อ 14. พนักงานส่วนต าบลพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 15. พนักงานส่วนต าบลพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัย 
ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการนั้นหากได้รับไว้
และทราบในภายหลังว่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าที่เกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็วเพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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