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  1. หลักการและเหตุผล 
 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 หมวด 2 เรื่องการ
กําหนดประเภท จํานวน และอัตราตําแหนง ประกอบกับคูมือการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ข้ึนดังนี้ 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 
4 กันยายน 2558 กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนดตําแหนงพนักงาน         
สวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยู ในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด ให คํานึงถึงภารกิจหนาท่ี                  
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระคาใชจาย          
ขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง
ของพนักงานสวนตําบลเพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสิงหบุรี (ก.อบต.จังหวัดสิงหบุรี) ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

 1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด
ตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบล  เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล 
โดยใหเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ
อัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

1.3  โดยใหคํานึงถึง อํานาจ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ลักษณะงานท่ีตอง
ปฏิบัติ คุณภาพของงาน ปริมาณงานของสวนราชการตาง ๆ งบประมาณดานบุคลากร งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  
โดยใหสอดคลองกับแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวย
ราชการตาง ๆ เพ่ือใหสามารถบริหารงานตามท่ีไดรับการถายโอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลพระงาม  จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 
3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงานขององคการบริหาร            
สวนตําบลพระงาม 
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 2.  วตัถุประสงค 
 

2.1  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลพระงาม มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน                     
ท่ีเหมาะสม ไมซํ้าซอน 
  2.2  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลพระงาม มีการกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน                  
การจัดอัตรากําลัง โครงสรางสวนราชการให เหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล                       
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7 )                  
พ.ศ. 2522 และตามพระบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549   
  2.3  เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 
  2.4  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
  2.5  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลพระงาม สามรถวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล                       
เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี
   2.6  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลพระงาม สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 

3.  กรอบแนวคิดในการจดัทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 
 
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม ประกอบดวย

นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวนราชการทุกสวน
ราชการ เปนกรรมการ หัวหนาสวนราชการท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ และ
พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับมอบหมายไมเกิน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ มีหนาท่ีจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

3.1 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7 )                
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองทองถ่ิน                
พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจงัหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของ
ผูบริหารและสภาพปญหาในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม  เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหาร
สวนตําบลพระงาม บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จึงจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม
กับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา ลักษณะงานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวน
และตรงตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบหรือไม อยางไร หากลักษณะงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับ 
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ภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ จึงตองพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องแผนอัตรากําลังคนใหสามารถรองรับ
สถานการณท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  

3.2 การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดสิงหบุรี ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure  เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ี               
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ 
โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงาน            
ในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลัง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบัน             
มีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 
35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดยสมมุติฐาน
ท่ีวา งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคนมากกวา อยางไร          
ก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรือ
งานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาท่ีใชในกรณีของภาคราชการ
สวนทองถ่ินนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการ
กําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจึงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธท่ี
พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใชสําหรับการ
สรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานท่ีวา หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับผลงาน            
ในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/              
เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของสวนราชการ
และองคกรอยางสูงสุด 
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  3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย                 
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 

      3.6.1 เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและ             
การแบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ีมากเกินไป        
จะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารท่ัวไปในสวน
ราชการนั้น ซ่ึงอาจมีความเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากนอยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบัน               
มีขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับ
การเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทน
ตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุไป เปนตน 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวน
ราชการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึงมุมมองตางๆ 
อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้ เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ
อัตรากําลังของงานการเจาท่ีในองคการบริหารสวนตําบล ก. และงานการเจาหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบล ข. 
ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงาน
และปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 

3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน 
โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจํานวนกรอบ
อัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังท่ีเปน
ระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (Right Jobs) 
มากกวาการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยาง เชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลว พบวาการกําหนดกรอบ
ตําแหนงในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ท้ังๆ ท่ีใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิง             
การวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปน
ตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้
เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา                
กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวน
ราชการมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาว         
จะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเรื่องอ่ืนๆ เชน  

-การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมีการ
เกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
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  -การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถนําไปใชวัด
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการจัดทํา
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซ่ึงจะเปนประโยชน           
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง 
 
  

 4.  สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
 

เพ่ือใหการวางแผนอัตรากําลัง  3  ป ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม มีความครบถวน
สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตําบลพระงาม   จึงวิเคราะห
สภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  วามีปญหาและความจําเปนพ้ืนฐานความตองการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
 

4.1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม   
                4.1.1. ดานกายภาพ  
    ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลพระงาม ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอพรหมบุรี (ฝงตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยา) มีถนนสายหลัก 1 สาย คือ ถนนอางทอง – สิงหบุรี สายเกา (309) โดยอยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศ
ใตประมาณ  19  กิโลเมตร  และหางจากท่ีวาการอําเภอพรหมบุรีประมาณ  4  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  12  
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  10,236 ไร  และปจจุบันสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพระงามต้ังอยูท่ี   
หมูท่ี 3 ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

  

     ลักษณะภูมิประเทศ 
        ตําบลพระงาม  มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานทางฝงทิศตะวันออกและ
แมน้ํานอยไหลผานทางทิศตะวันตก  พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเหมาะแกการทําการเกษตร เชน การทํานา ปลูกพืช ผัก ผลไม 
การเลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา  
 

      ลักษณะภูมิอากาศ 
     ตําบลพระงามมีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบทุงหญาเมืองรอน (Aw) คือมีฝนตกปานกลาง และ

สลับกับฤดูแลง แบงเปน  3  ฤดู คือ 
ฤดูรอน  จากเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน 

 ฤดูฝน  จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 
   มีอุณหภูมิคลายคลึงพ้ืนท่ีขางเคียง โดยท่ีผานมาในชวงฤดูรอน คือเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 

35-38 °C  และในชวง ฤดูหนาวประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม จะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 °C     
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  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงน้ําท่ีสําคัญประกอบดวย 
  1. แหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ําเขาพระยา แมน้ํานอย คลองกระทุมโพรง เกษตรกร
ตําบลพระงามจะใชแหลงน้ําดังกลาวเพ่ือการอุปโภค บริโภค ทําการเกษตร และการประมง 
  2. คลองชลประทานยางมณี ใชเพ่ือการเกษตรในเขตหมูท่ี 1,2,4,6 และโครงการชลประทาน
บรมธาตุ ใชเพ่ือการเกษตรในเขตหมูท่ี 3,5 
  ตําบลพระงามบางพ้ืนท่ีเปนท่ีลุมบริเวณท่ีอยูอาศัย ของราษฎรจะอยูติดริมแมน้ํา ในปท่ีผานมา 
ไดเกิดภัยธรรมชาติน้ําทวม ทําใหพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎรเสียหายบางพ้ืนท่ี ดานประมง ดานปศุสัตว และท่ีอยู
อาศัยไดรับความเสียหายเชนกัน 

แหลงน้ําธรรมชาติ    
           -  แมน้ํา    จํานวน  2  สาย 

             -  คลอง    จํานวน 3  สาย 
             -  หนองน้ําและอ่ืน ๆ  จํานวน 7  แหง 
  แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

           -  คลองชลประทาน  จํานวน 2  สาย 
  การชลประทาน 

           -  ประตูระบายน้ําลําชวด  จํานวน 1  แหง 
           -  ประตูระบายน้ําพระงาม จํานวน 1  แหง 
 

4.1.2. ดานการเมือง/การปกครอง  
  เขตการปกครอง  
ตําบลพระงาม มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลโรงชาง อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

  ทิศใต  ติดกับ ตําบลเกษไชโย อําเภอไชโย   จังหวัดอางทอง 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลบานหมอ อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลถอนสมอ อําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุรี 
            

      

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ช่ือผูนําชุมชน ตําแหนง 

1 บานชีปะขาว นายสกนธ กลิ่นลํายงค ผูใหญบาน 

2 บานมอญ นางสาวจารุวรรณ ศรีเงินทรัพย ผูใหญบาน 

3 บานพลู นางสาวศิริวรรณ นิลอนันต ผูใหญบาน 

4 บานพระงาม นายสิริชัย จันทรพงษ กํานัน 

5 บานหัววน นายพีรพัฒน เทียนศรี ผูใหญบาน 

6 บานกระทุมโพรง นางสาวพิมพกุญช มีอนันต ผูใหญบาน 
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 การเลือกตั้ง 
  องคการบริหารสวนตําบลพระงาม ประกอบดวยการปกครองทองท่ี 6 หมูบาน มีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ๑2 คน นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล             
2 คน และเลขานายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ไมมีความขัดแยงในการติดตอประสานงานระหวางทองถ่ิน
กับทองท่ี  

 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพระงาม ประกอบดวย 
1. วาง     นายกองคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
2. วาง     รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
3. วาง     รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
4. วาง     เลขานายกองคการบริหารสวนตําบลพระงาม 

ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลพระงาม ประกอบดวย 
1. นายสุรเกียรติ  ยิ้มพงษ          ประธานสภา /สมาชิกสภาฯ หมู ๕ 
2. นายน้ําฝน         ชุมชื่น           รองประธานสภา/สมาชิกสภาฯ หมู 6 
3. นายวิรัตน     อ้ึงพานิช  เลขานุการสภา /ปลัด อบต.พระงาม 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพระงาม  ประกอบดวย 
1. นายคนอง        มะกล่ําขาว  สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 1 
2. นายวิรัติ             ศรีเงิน  สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 1 
3. นางสาลี่             สงสาย  สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 2 
4. วาง     สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 2 
5. นายสมชาย         ทับกฤษ  สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 3 
6. วาง     สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 3 
7. พ.อ.อ.อุดม         ชื่นบาน  สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 4 
8. นายสมฤกษ        พิศรูป  สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 4 
9. นายกมล           เพ็งแจมศรี สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 5 
10.น.ส.บุบผา         เจริญชันษา สมาชิกสภา อบต.พระงาม หมู 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

4.1.3. ประชากร  
  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
จํานวนราษฎร (ตามทะเบียนราษฎร) ท้ังสิ้น  3,701  คน  แยกเปนชาย  1,778 คน  หญิง  

1,923 คน จํานวนครัวเรือน  1,299 ครัวเรือน     

หมูบาน จํานวนประชากร รวม จํานวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 

หมูท่ี  1  บานชีปะขาว 214 215 429 147 

หมูท่ี  2  บานมอญ 227 244 471 179 

หมูท่ี  3  บานพล ู 217 269 486 194 

หมูท่ี  4  บานพระงาม 271 292 563 203 

หมูท่ี  5  บานหัววน 409 438 847 305 

หมูท่ี  6  บานกระทุมโพรง 453 459 912 269 

 
(ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอพรหมบุรี  ขอมูล ณ วันที ่ 17  กันยายน  พ.ศ.2562) 

 

4.1.4  สภาพทางสังคม 
 

  ดานการศึกษา 
ในพ้ืนท่ีตําบลพระงาม ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสิงหบุรี

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลพระงาม  จํานวน 1 ศูนย  และท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 5 แหง  ดังมีรายละเอียดดังนี้  

 

           รายละเอียด                   สถานท่ีตั้ง         หมายเหตุ 

โรงเรียนวัดเตย           หมูท่ี  3  ตําบลพระงาม        สังกัด สพฐ. 

โรงเรียนวัดประสาท           หมูท่ี  5  ตําบลพระงาม        สังกัด สพฐ. 

ศพด.อบต.พระงาม           หมูท่ี  3  ตําบลพระงาม    สังกัด อบต.พระงาม 

ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   ศาลาประชาคมประจํา หมูท่ี 1,2,3,4,6      จํานวน 5 แหง 

 
  สาธารณสุข 
องคการบริหารสวนตําบลพระงาม มีหนวยพยาบาลท่ีใหบริการประชาชนในเรื่องของการ

รักษาพยาบาล  ดังนี้ 
        - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน  1  แหง 
         - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จํานวน  6  แหง (ทุกหมูบาน) 
         - คลินิกเอกชน     จํานวน  1  แหง 
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  การสาธารณสุข 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลพระงาม  (อสม.)  จํานวน  64  คน 
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพระงาม  จํานวน  1 แหง 
   - จิตอาสาดานสาธารณสุข    จํานวน  3  คน 
   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน  1  แหง   
   - มีจํานวนบุคลากรทางการแพทย     จํานวน  4  คน   
 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลพระงาม  อยูในความดูแลของสถานีตํารวจภูธรพรหมบุรี  มีปอมตํารวจประจําตําบล จํานวน 1 แหง  
และมีศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน  1  แหง ตั้งอยู ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลพระงาม  มีรถดับเพลิง  จํานวน  1  คัน 
 

4.1.5  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  การคมนาคม 
 การคมนาคมตําบลพระงาม ใชการคมนาคมทางบก โดยทางรถยนตเปนหลักในการติดตอสื่อสาร

และขนสงผลผลิตทางการเกษตร  โดยมีเสนทางท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
       ทางหลวงแผนดิน หมายเลข  309      เสนทางสายสิงหบุรี-อางทอง   เปนถนนลาดยาง  
        ทางหลวงชนบท  หมายเลข สห3008  เสนทางบานพระงาม-ทาขาม   เปนถนนลาดยาง 
        การคมนาคมติดตอภายในตําบลและตําบลใชถนน คสล. ภายในหมูบานและถนนลาดยาง
เชื่อมตอกันระหวางหมูบาน  ประมาณ  70  เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี 
 

  การไฟฟา 
              จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดของพ้ืนท่ีตําบลพระงาม คือ 1,288  ครัวเรือน  6  หมูบาน                   
มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน 
 

  การประปา 
ระบบประปาในพ้ืนท่ีของตําบลพระงามเปนแบบขนาดกลาง  กําลังการผลิต  7 ลบ.ม./ชม.

ประชาชนในตําบลพระงาม  ใชน้ําจากระบบประปาหมูบานท้ังหมด 6  หมูบาน  จํานวน  1,288  ครัวเรือน 
ถังเก็บน้ําประปาหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลพระงาม มีจํานวน 13 แหง  

 
  การโทรศัพท 

                  - โทรศัพทสาธารณะ จํานวน  1  แหง  
 

4.1.6  ระบบเศรษฐกิจ 
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  อาชีพ 
ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รับจางท่ัวไป รับราชการและอาชีพอ่ืน ๆ  
ลักษณะทางเศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ีตําบลพระงาม มีอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายอาทิ อุตสาหกรรม

บริการ อุตสาหกรรมโรงงาน และกิจการตาง ๆ อีกมากมาย ดังนี้ 
- รานอาหารตามสั่ง   จํานวน   9   แหง 
- โรงงานอุตสาหกรรม   จํานวน   4   แหง 
- การขายปลีกของใชในครัวเรือน  จํานวน  24  แหง 
- รานขายกวยเตี๋ยว   จํานวน   6   แหง 
- รานขายน้ํามันเชื้อเพลิง   จํานวน   1   แหง 
- รานเสริมสวย    จํานวน   4   แหง 
- ทําศาลพระภูมิ    จํานวน  68  แหง 
- โรงงานถาน    จํานวน   1   แหง 
- โรงเลี้ยงหมู    จํานวน   1  แหง 
 

(ขอมูล ฝายจัดเก็บรายได กองคลัง ณ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563) 

 
 

4.1.7  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

  น้ํา 
มีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน ไดแก แมน้ําเจาพระยา, แมน้ํานอย, คลองลําชวด และมีหนอง/

คลอง 10 แหง ดังนี้ 
ลําดับท่ี ชื่อแหลงน้ํา ท่ีตั้ง เนื้อท่ี 

1 หนองน้ําคาง หมูท่ี 1,4 45 ไร 
2 หนองศาลา หมูท่ี 1 8 ไร 
3 หนองสะใบหาย หมูท่ี 1 6 ไร 
4 หนองปลิง หมูท่ี 2 12 ไร 
5 หนองหลวงเหนือ หมูท่ี 2 6 ไร 
6 หนองหลวงใต หมูท่ี 2 3 ไร 
7 หนองลี หมูท่ี 4 4 ไร 
8 คลองลําชวด หมูท่ี 5 ไมมีขอมูล  
9 หนองหวยชัน หมูท่ี 5 10 ไร 

10 คลองลําหนองแขม หมูท่ี 5 ไมมีขอมูล 
 

  ปาไม 
     ไมมีพ้ืนท่ีปาไม 
 

  ภูเขา 
     ไมมีพ้ืนท่ีภูเขา ลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบลุม 
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  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
ในพ้ืนท่ีตําบลพระงาม  มีวัดในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  จํานวน  6  แหง ดังนี้ 

       - วัดชีปะขาว  ตั้งอยูบริเวณหมูท่ี  1  ตําบลพระงาม 
        - วัดราหุล  ตั้งอยูบริเวณหมูท่ี  2  ตําบลพระงาม 
         - วัดสิงห  ตั้งอยูบริเวณหมูท่ี  2  ตําบลพระงาม 
         - วัดทุง   ตั้งอยูบริเวณหมูท่ี  2  ตําบลพระงาม 
          - วัดเตย   ตั้งอยูบริเวณหมูท่ี  3  ตําบลพระงาม 
         - วัดประสาท  ตั้งอยูบริเวณหมูท่ี  5  ตําบลพระงาม  
 

4.2 สภาพปญหาและความตองการของประชาชน  
จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพระงาม  

พบปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  ประจําป 2561 – 2564  แบงออก            
เปนดานตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรงกับความตองการประชาชนอยางแทจริง ดังนี้     

                4.2.1. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
  สภาพปญหา  
 1. ประชาชนมีรายไดไมเพียงพอกับคาครองชีพ 
 2. การแพรระบาดของยาเสพติด 
 3. กลุมอาชีพในพ้ืนท่ีตําบลไมมีการรวมกลุมกันอยางเปนรูปธรรม 
 4. มีการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีตําบล 
 5. ปญหาดานสุขภาพของผูสูงอายุ 
 6. ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูยากไร/ผูดอยโอกาส ขาดแคลนปจจัยสี่      
  

  ความตองการ 
 1. ตองการใหสงเสริมการสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน 

2. ตองการใหรณรงคการแกไขปญหายาเสพติด การจัดแขงขันกีฬา 
ตานยาเสพติด การสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน และการติดตั้งกลองวงจรปด 

3. ตองการใหจัดโครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพใหมีความรูเพ่ิมข้ึน 
4. ตองการใหณรงค ปองกัน กําจัดพาหะนําโรค และการเฝาระวังโรคระบาด 
5. สงเสริมการตรวจเยี่ยมดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
6. ประสานงานชวยเหลือเยียวยา หนวยงาน ภาครัฐท่ีเก่ียวของ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

        4.2.2. ดานเศรษฐกิจ 
  สภาพปญหา  

1. ประชาชนมีความยากจนและมีภาระหนี้สินจํานวนมากเนื่องจากยังขาดการ               
วางแผนการประกอบอาชีพ 

2. ประชานขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทําการเกษตร เกิดการวางงานไมมีอาชีพ                
ท่ีแนนอน ทําใหขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาและสรางรายไดใหกับครัวเรือน หรือชุมชน 
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3. การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจัง ของประชาชนในพ้ืนท่ีเอง ในการเอาใจใสหรือ
สนใจกับโครงการชวยเหลือของภาครัฐทําใหโครงการท่ีรัฐสงเสริมไมประสบความสําเร็จ 

 

  ความตองการ 
1. ตองการใหเปดโอกาสใหกับประชาชนท่ียากจนเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือนําไปลงทุน

ประกอบอาชีพ  
2. ตองการใหมีการฝกอาชีพใหประชาชนในตําบลเพ่ือเพ่ิมรายได และสงเสริมผลิตภัณฑ

ชุมชน 
3. ตองการใหสนับสนุนและสงเสริมพันธุพืชผัก พันธุผลไม ใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือ

สงเสริมอาชีพเกษตรกร และเพ่ิมรายไดใหประชาชนนอกฤดูการทํานา 
4. ตองการใหสนับสนุนโครงการของภาครัฐ และสนับสนุนดําเนินงานตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

            4.2.3. ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเท่ียว 
  สภาพปญหา  
 1. วัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงาม ภูมิปญญาชาวบานเริ่มสูญหาย เนื่องจากไมไดรับความ

สนใจ จากเยาวชนรุนหลัง 
 2. สถานท่ีทองเท่ียวเชิงธรรมะ และธรรมชาติในพ้ืนท่ียังไมไดรับการพัฒนา หรือ

ปรับปรุงใหเปนท่ีรูจัก เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว 
  

  ความตองการ 
1. ตองการใหฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ เชน การจัดประเพณีสงกรานต                  

การจัดงานประเพณีลอยกระทง การจัดกิจกรรมฝกอบรมสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. ตองการใหมีการประชาสัมพันธขอมูลดานการทองเท่ียวของตําบลพระงาม ใหเปนท่ี

รูจักมากข้ึน เพ่ือกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียว การกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
   

     4.2.4. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  สภาพปญหา  
 1. ตําบลพระงามมีถนนสวนใหญเปนถนนลูกรังและมีหลุมบอจํานวนมาก ทําใหการ

เดินทางไมสะดวก 
2. น้ําประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคไมเพียงพอตอความตองการ ระบบการไหลเวียน

ของน้ํามีการอุดตัน  
3. พนังก้ันน้ําไมไดมาตรฐานทําใหเกิดการพังของพนังก้ันน้ําและทําใหเกิดอุทกภัย               

ในพ้ืนท่ีข้ึน 
4. ไฟฟาแสงสวางสาธารณะยังไมเพียงพอสําหรับความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 
5. ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในชวงฤดูแลง เนื่องจาก คู คลอง หนองน้ํา ตื้นเขิน 
6. ระบบเสียงตามสายในหมูบานชํารุด 
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  ความตองการ 
1. ตองการใหมีการกอสรางถนน ซอมแซมถนน ใหไดมาตรฐานเปนถนนไรฝุนทุกสาย 
2. ตองการใหมีการปรับปรุงระบบประปาภายในตําบลใหใชงานไดอยางท่ัวถึง เปาทอ

เมน เปลี่ยนทอเมน เปลี่ยนถังประปาท่ีมีคุณภาพอยูในสภาพใชงานไดตามปกติ 
3. ตองการสรางพนังก้ันน้ําเจาพระยาใหไดมาตรฐาน 
4. ตองการไฟฟาสองสวางมีทุกบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงตาง ๆ ขยายเขตไฟฟา 
5. ตองการขุดทอระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง และขุดลอกคลองเพ่ือจัดเก็บน้ํา

ไวใชในฤดูแลง และกําจัดวัชพืช 
6. ตองการใหมีการซอมระบบเสียงตามสายใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

     4.2.5. ดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
  สภาพปญหา  
 1. เกิดปญหาภาวะโลกรอน 
 2. ภายในตําบลมีภูมิทัศนไมสวยงาม มีก่ิงไมยื่นออกมาหรือมีหญาขางทางข้ึนรก 

2. ไมมีสถานท่ีท้ิงขยะ และไมมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกตอง   
 

  ความตองการ 
1. ตองการใหมีการปลูกตนไมยืนตนตามพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลพระงาม              

เพ่ือลดภาวะโลกรอน 
              2. ตองการใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนถนน ภายในตําบลพระงามใหสวยงาม 

3. ตองการใหมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย และมีถังขยะรองรับมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบล       
พระงาม 
 

     4.2.6. ดานการเมืองการบริหารการจัดการ 
  สภาพปญหา  
 1. ประชาชนเขาใจผิดในการติดตอ ประสานงานอยูบอยครั้ง 

2. ประชาชนขาดความสน ในดานการมีสวนรวม การเมือง การปกครอง และ                 
การบริหารหรือพัฒนาทองถ่ินของชุมชน 

3. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบท่ีมาก ทําใหบรกิารประชาชน                 
ยังขาดความคลองตัว และมีข้ันตอนมาก 

4. บุคลากรของ อบต. พระงาม ขาดการพัฒนาความรู 
5. เครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 
 

  ความตองการ 
1. ตองการใหสรางความเขาใจในระบบบริหารงานของ อบต. พระงาม โดยทําการ

อธิบายและการประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบถึงบทบาทและวิธีการบริหารงาน วิธีการทํางานของ อบต.             
พระงาม 
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2. ตองการใหอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี และบทบาท ในการปกครองระบอบ            
ประชาธิปไตย เพ่ือประชาชนจะไดเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน และเพ่ือสงเสริมความต่ืนตัว                
ทางการเมือง 

3. ตองการใหมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินในอนาคต   
4. ตองการใหจัดทําผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการจัดใหมีบริการประชาชน               

นอกสถานท่ี 
5. ตองการใหสงเสริมบุคลากรของ อบต. พระงาม ไดรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ความรูและประสบการณการบริหารจัดการแนวใหม 
6. ตองการใหจัดซ้ือและปรับปรุงซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชในการบริการประชาชน  

ใหทํางานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 
 

5.  ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
 

องคการบริหารสวนตําบลพระงามไดมีการวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและกําหนดภารกิจตาม
ยุทธศาสตร ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล           
มีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนอยางไร 
องคการบริหารสวนตําบลพระงาม ไดวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 

  5.1 แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพระงามจะตองมีความสัมพันธระหวางแผน

ยุทธศาสตรชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาต ิ
ระยะ ๒๐ ป  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ        
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี
ตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

    (๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข     

    (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น  
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

    (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
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    (๔) การพัฒนาระบบ กลไกมาตรการ และความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา           
ดุลภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

   (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย 
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
 

   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

   (๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง           
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ัง            
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก 
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ                 
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

    (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง              
ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคา และการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน           
การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา เพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับ 
ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

    (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ 
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลก และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย    
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิต และการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 

  - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ       
ในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและ
ยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทย    
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

    (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาคแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
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    (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

    (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

    (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

    (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
    (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และท่ัวถึง 
    (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
    (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
    (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว              

ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนา และสรางความม่ันคงให ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาค และเปนธรรม                
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

    (๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
    (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ

ชุมชน 
    (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรง

อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถ          
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสู
การเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

    (๑) การจดัระบบอนุรักษฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา  เนนการปรับระบบ           

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
    (๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    (๕) การรวมลดปญหาโลกรอน และปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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    (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน

ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

    (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
    (๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
    (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล 
    (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
    (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได และรายจายของภาครัฐ 
 

  5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 จะสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป .

ในลักษณะของการถายทอดยทุธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติในชวงเวลา 5 ป  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 7  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8  ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10  ดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
 

5.3 นโยบายของรัฐบาล 
จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557  
  1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
  โดยจะใชมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ 
โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจ        
ท่ีถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชนท้ังจะสนบัสนุนโครงการ
ท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐาน                     
ไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง 
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  2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
  2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและ 
ความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ประกอบดวย 
  - การบริหารจัดการชายแดน  
  - การสรางความม่ันคงทางทะเล  
  - การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
  - การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน 
            - การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือ                 
เพ่ือปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
             2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ
เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พรอมสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็น
ตางจากรัฐ และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือก 
ปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได 
            2.3 พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพ่ือนําไปสูการพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวาง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได 
             2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวานโยบายการตางประเทศ 
เปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมืองเศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางออม 
  3. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
             3.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายได ท่ี ม่ันคงแกผู ท่ี เขาสู
ตลาดแรงงาน โดยใหแรงงานท้ังระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมี
มาตรฐาน 
             3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยรวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรม             
ตอแรงงานขามชาติ การทองเท่ียวท่ีเนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน ดวยการปรับปรุงกฎหมาย
ขอบังคับท่ีจําเปนและเพ่ิมความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ 
            3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลใหมีระบบการกูยืมท่ีเปนธรรมและการ
สงเคราะหผูยากไรอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก 
            3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรม 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบานสถานพักฟน 
และโรงพยาบาล ท่ีเปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัวรวมท้ังพัฒนาระบบการเงินการ
คลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ 
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            3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลาย 
            3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ี
ของรัฐ และประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีได
ประกาศไวแลว 
            3.7 แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองใหแกผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของ              
ผูท่ีมิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แกไขปญหาเขตท่ีดินทับซอนและ              
แนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีไมชัดเจน 
  4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
             4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 
            4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไป
มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษา
เปนแนวทางหนึ่ง 
             4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไป          
มีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 
            4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ี มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู               
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง 
            4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา           
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 
  5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
            5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยาง
มีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
            5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา  
สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ีสวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 
            5.3 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพ่ือปองกันและแกปญหาการ ตั้งครรภ
ในวัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญการปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมี
มาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม 
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  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีตองดําเนินการทันที ระยะ
ตอไปท่ีตองแกไขปญหาพ้ืนฐานท่ีคางคาอยู และระยะยาวท่ีตองวางรากฐานเพ่ือความ เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
ดังนี้ 
            6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังคางอยูกอนท่ีจะ             
พนกําหนดภายในสิ้นปนี้ 
            6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีไดจัดทํา
ไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีใหความสําคัญ            
ในการบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาดวย 
ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
            6.3 กระตุนการลงทุนดายการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติสงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานประเภทท่ีมี
ผลตอบแทนดี  
            6.4 ดูแลเกษตรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตนการผลิต การชวยเหลือ              
ในเรื่องปจจัยการผลิตอยางท่ัวถึง 
            6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน 
            6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีตอการทองเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะทําได  
            6.7 ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพ่ือสนับสนนุ          
การฟนตัวของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม 
            6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล โดยระดม
ความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนป 2554 สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรงดําเนินการ
สรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมซ่ึงจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป 
            6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษี          
ท่ีเหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซ
ธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมท้ังในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึนโดยหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนดวยวิธีการเปดเผยโปรงใสและเปนมิตรตอสภาวะแวดลอมพรอมกับรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน
ในการพัฒนาพลังงาน 
           6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงภาษี
เงินไดไวในระดับปจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซ่ึงจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยท่ีสุดรวมท้ังปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผู
มีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทท่ีเอ้ือประโยชนเฉพาะผูท่ีมีฐานะการเงินดี เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมมากข้ึน 
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            6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลท่ีผานมา ซ่ึงจํานวนสูงมากกวา 700,000 
ลานบาท และเปนภาระงบประมาณใน 5 ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
นอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และยืดระยะเวลาชําระคืน
ใหนานท่ีสุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
            6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
            - ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟาเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานใหรัฐบาลตอไป
ทําไดทันที 
             - ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ทาอากาศยานดอน
เมือง และทาอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          - ดานการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําชายฝงทะเล เพ่ือลดตนทุน
ระบบโลจิสติกสของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงอาวไทยและอันดามัน ตลอดจน 
ผลักดันใหทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกับ
ทาเรือแหลมฉบงั รวมท้ังการขุดลอกรองน้ําลึก 

6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หนวยงานในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแล            
ระบบราง เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการท่ีเปนธรรม 
การลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลัก          
ของประเทศ 
            6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนด
เปาหมายและมาตรการท่ีจะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการเปน
รัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
           6.15 ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ 

6.16 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง สงเสริม
อุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและสรางสรรค เปนตน 
            6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง 
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยาง
จริงจัง ซ่ึงจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได  
  7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

- เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตา
แผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผน ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
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            - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการ
คมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขาม
แดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนท่ีสําคัญ             
6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ 
  8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
            8.1 สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงเปาหมายใหไมตํ่ากวา 
1% ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เพ่ือใหประเทศมีความสามารถในการแขงขัน 
            8.2 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีจําเปนจะตองซ้ือวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเง่ือนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคตดวย 
  9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการ
ใชประโยชนอยางย่ังยืน 
  9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พรอมสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชน 
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ 
             9.2 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริท่ีใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน การกําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน 
            9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดใหมีแผนบริหารน้ําของประเทศ เพ่ือใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซํ้าซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบ 
            9.4 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนท่ี
ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยดวยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น
จะวางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึน แบบ มีม าตรฐาน  และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบท้ิงขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
อยางเด็ดขาด 
  10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปน 
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการ
ของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถ
ดําเนินการได 

10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะได รวด เร็ ว  ท้ั งจ ะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต 



 
            23 

 
หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนสวนในระยะเฉพาะหนา จะเนนการ

ปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 
            10.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ ปองกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของ
เจาหนาท่ีฝายตาง ๆ 
           10.4 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องท่ีตองแทรก
อยูในการปฏิรูปทุกดาน 
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
            11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีลาสมัยไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน 
โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมท่ีมีอยู 
             11.2 ในระยะตอไปจะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
 

  ยุทธศาสตรหลักท่ี คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีท้ังหมด  ๙ ดาน  ดังนี้ 
  1. การสรางความเปนธรรมในสังคม               
  2. การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
  3. การสรางความเขมแข็งทางการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน 
  4. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน               
  5. การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
           6. การจัดการทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน               
  7. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ใหเกิดประโยชนกับ
  ประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง               
  8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต           
ใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก               
  9. การปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยนื  
               

  คานิยมหลักของคนไทยเพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง จํานวน 12 ขอ ดังนี้   
             1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน  
              2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม               
  3. กตัญูตอพอ แม ผูปกครอง ครูบาอาจารย               
  4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม               
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม               
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน               
  7. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  
              8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ               
  9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     
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  10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเม่ือ
มีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี               
  11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือ กิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา              
  12. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตัวเอง 
 

  5.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      5 .4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  (กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุม ท่ี  2 ) 

ประกอบดวยทิศทางการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
            ยุทธศาสตรท่ี 1  การรักษาความม่ันคงทางอาหาร โดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรการเกษตร           
ท่ีสําคัญ ไดแก ท่ีดินและแหลงน้ํา กําหนดการใชท่ีดินตามสมรรถนะของดิน และกําหนดมาตรการคุมครองปองกัน
การรุกล้ําพ้ืนท่ีทําการเกษตรของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน 
            ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑหลักในพ้ืนท่ี ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรและภูมิปญญาของชาวบาน ท่ีเปนท่ีตองการของตลาด พัฒนาการบรรจุภัณฑ พัฒนาสลาก
สรรพคุณ และการหาตลาดใหม            
            ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมพัฒนาการใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และอุตสาหกรรม 
สรางมูลคาเพ่ิมจากวัสดุเหลือใชจากการผลิต เชน มูลสัตว ฟางขาว เพ่ือทําเปนพลังงานทดแทน อาทิ การหมักกาซ
ใชในครวัเรือน ใชในการแปรรปูการเกษตรและอุตสาหกรรม             
            ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาเปนฐานการผลิตอาหารสงออก ประเภทธัญพืช พืชไร และปศุสัตว              
ใหตรงความตองการของตลาด โดยนําการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช เพ่ือพัฒนาการเกษตรและเพ่ิมคุณภาพ
สินคา 
            ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและความปลอดภัยของอาหาร โดยพัฒนา
กระบวน การผลิตเขาสูระบบ Good Agricultural Practice(GAP) และ Good Manufacturing Practice (GMP) 
ดวยการสงเสริมกิจกรรมการเกษตรท่ีรักษาระบบนิเวศ เชน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ 
รวมท้ังกระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร 
            ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน              
โดยพัฒนาการ บริการ ใหเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับแหลงผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาและ
สนับสนุนแหลงท่ีพักลักษณะโฮมสเตยในจุดทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 7  พัฒนาเสนทางขนสงตลอดลําน้ํา และจุดกระจายสินคา โดยเรงพัฒนาและฟนฟู
เสนทาง การขนสงทางน้ําใหสามารถใชประโยชนไดตลอดท้ังป รวมท้ังพัฒนาเขตสงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ
การขนสงสินคาทางน้ํา 

 

        5.4.2 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การปรับโครงสรางการผลิตอาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตรท่ี 2  เชื่อมโยงการกระจายสินคาทางบก และทางน้ํา 
ยุทธศาสตรท่ี 3  บริหารจัดการ การทองเท่ียว อยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางระบบบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน     
 

5.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสิงหบุรี  ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตรแบบครบ

วงจร 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
 

5.4.4 ยุทธศาตรการพัฒนาอําเภอพรหมบุรี  ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการผลิตสินคาการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

5.4.5 ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสิงหบุรี  
ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาสงเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 

  5.4.6 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม  
 วิสัยทัศน (Vision)  
  “คุณภาพชีวิตดี  มีความเสมอภาค  พัฒนาแบบบูรณาการยึดหลักการมีสวนรวมมีความ

สมดุลตอการเปล่ียนแปลง” 

 พันธกิจ(Mission)   
  1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    
  3. สรางจิตสํานึกในการบํารุงรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  4. สงเสริมการเกษตรอินทรียและชีวภาพ 
  5. สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
  6. เสริมสรางการบริหารจัดการท่ีดีโดยใหประชาชนมีสวนรวม 
  7. สงเสริมกิจกรรมรักษาคุณภาพและอนามัยของประชาชน 

 จุดมุงหมายการพัฒนา 
  1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
  2. จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใหเพียงพอตองการและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 
  3. เพ่ือสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการบํารุงรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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  4. เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน 
  5. เพ่ือใหเกิดการบริหารการจัดการตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมี 
                        ประสิทธิภาพและเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมประชาชน 
  6. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี   1  พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางท่ี   2  การรักษาความสงบเรียบรอย 
  แนวทางท่ี   3  พัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
  แนวทางท่ี   4  พัฒนาดานการศึกษา 
  แนวทางท่ี   5  พัฒนาดานสาธารณสุข 
  แนวทางท่ี   6  พัฒนาสงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  แนวทางท่ี   1  พัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ 
  แนวทางท่ี   2  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเกษตร 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเท่ียว     
  แนวทางท่ี   1  สงเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษประเพณี 
  แนวทางท่ี   2  สงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี   3  สงเสริมสนับสนุนงานดานการทองเท่ียว 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  แนวทางท่ี   1  พัฒนากอสราง ปรับปรุงแหลงน้ํา ระบบระบายน้ํา พนังปองกันการกัดเซาะ
           ของน้ําขุดลอกคูคลอง 
  แนวทางท่ี   2  พัฒนากอสรางถนน สะพาน ปรับปรงุผิวจราจร 
  แนวทางท่ี   3  พัฒนากอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสาธารณะสถาน 
  แนวทางท่ี   4  พัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
  แนวทางท่ี   5  พัฒนาระบบการติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธ   
  แนวทางท่ี   6  พัฒนาดานผังเมือง 
 

  ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
  แนวทางท่ี   1  งานดานการอนุรักษ คุมครอง ดูแล บํารุงรักษาธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
  แนวทางท่ี   1  สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
  แนวทางท่ี   2  พัฒนาการใหบริการประชาชน 
  แนวทางท่ี   3  สงเสริมพัฒนาบุคลากรและองคกรเพ่ือเพ่ิมประประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
           ราชการ   
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5.5  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
องคการบริหารสวนตําบลพระงามไดมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก (External 

Factors) ท่ีมีผลตอการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม รวมท้ังการวิเคราะห จุดออน และจุดแข็ง            
ท่ี เปนเหตุมาจากสภาวะแวดลอมภายใน (Internal Factors) ซ่ึ งจะเปนการประเมินวาองคการบริหาร                
สวนตําบลมีศักยภาพในการพัฒนาแคไหน เพียงใด สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินการ                     
ในอนาคต โดยใชกระบวนการ SWOT Analysis ดังนี้ 

 ปจจยัภายใน 
       จุดแข็ง (Strength : S) 
     1. เปนแหลงพ้ืนท่ีเหมาะแกการเกษตร และปลูกพืชผักสวนครัว 

2. มีการคมนาคมท่ีสะดวกเชื่อมตอใกลอําเภอพรหมบุรีและพ้ืนท่ีตําบลใกลเคียง 
3. ประชาชนใหความสําคัญกับการสืบทอด วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 
4. ผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดงบประมาณแกไขปญหาของประชาชนไดโดยตรง 
5. มีวัดในประวัติศาสตร และเกจิดัง ซ่ึงจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได 
6. มีกฎระเบียบท่ีใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ และมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบ กํากับ

ดูแลอยางท่ัวถึง 
7. มีความอิสระในการบริหารงบประมาณ จัดเก็บรายได และยังไดรับเงินอุดหนุน           

จากรัฐบาลอีกจํานวนหนึ่ง 
8. เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแกไขปญหา        

ไดอยางรวดเร็ว 
9. มีคําสั่งแบงโครงสรางของ อบต. ครอบคลุมอํานาจหนาท่ีตามภารกิจ และสามารถ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือรับถายโอน 
10. มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซ่ึงเปนเครื่องมือในการตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในตําบล 
 

 จุดออน (Weakness : W) 
    1. พ้ืนท่ีอยูอาศัยและการเกษตรเปนจุดเสี่ยงการเกิดอุทกภัย 

2. ขาดความตอเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
3. ขาดการพัฒนาดานการศึกษาอยางเปนระบบ 
4. งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดไมสามารถตอบสนองความตองการปจจัยพ้ืนฐาน          

ของ อปท. ได 
5. ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง 
6. ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญตรงกับความตองการ   
7. ขาดการแลกเปลี่ยนองคความรู และการประสานงาน  ระหวาง อบต. และ 

หนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
8. การประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของ อบต. มีนอย 
9. ไมสามารถนํางบประมาณไปชวยเหลือหนวยงานอ่ืนไดอยางคลองตัว   
10. ระบบการบริหารจัดการยังไมชัดเจน 



28 
 

11.  บุคลากรขาดการฝกอบรมทักษะเฉพาะดานอยางตอเนื่อง 
และกัน 

 

 ปจจยัภายนอก 
 โอกาส (Opportunity : O) 

    1. รัฐบาลกระจายอํานาจอํานาจใหทองถ่ินมากข้ึน และสงเสริมการมีสวนรวม               
ของประชาชน 

2. มีนโยบายและวาระแหงชาติท่ีชัดเจนเปนแนวทางปฏิบัติ 
3. แผนยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับชาติเอ้ือหนุนตอการพัฒนาทองถ่ิน 
4. ท่ีตั้งของ อบต. พระงาม เหมาะสม เปนแหลงพัฒนาทางเศรษฐกิจในดานการเกษตร 
5. นโยบายภาครัฐในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
6. รัฐบาลใหความสําคัญกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

การจัดระเบียบสังคมและการทุจริตคอรัปชั่น 
7. พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2547 ทําใหทองถ่ินไดรับ

การกระจายอํานาจมากข้ึน 
 

         อุปสรรค (Threats : T)   
1. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอตอความตองการในการ

พัฒนา 
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบอย  สงผลใหทองถ่ินตองมี

การปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปดวย 
3. การเมืองเขามามีบทบาทตอการบริหารจัดการมากข้ึน 
4. ระเบียบฯ  ขอกฎหมาย  จํากัดอํานาจหนาท่ีบางประการท่ีสงผลตอการพัฒนา

ทองถ่ิน 
5. ระบบฐานขอมูลไมตรงความจริง  เชน  จํานวนประชากรแฝงไมตรงกับฐานขอมูลทํา

ใหการไดรับการจัดสรรงบประมาณบางอยางไมตรงกับความเปนจริง   
6. ปญหาการเมืองระดับประเทศยังไมมีเสถียรภาพ  ยังมีการเปลี่ยนแปลง  ทําให

นโยบายการพัฒนาไมชัดเจน 
7. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไมคงท่ี เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยูกับกลไกของราคา

ตลาดโลก 
8. ภัยธรรมชาติสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของการเกษตร 
9. ประชาชน  และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีขาดความรวมมือในการทํางานทําให

ไมเกิดการบูรณาการรวมกัน 
10. ความหลากหลายของประชากรท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ีสงผลทําใหเกิด ปญหา 

ยาเสพติด อาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
11. กฎหมายผังเมืองยังไมไดถูกนํามาใชบังคับอยางจริงจัง 
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 5.6  ภารกิจ อํานาจหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2542 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  องคการบริหารสวนตําบลพระงาม มีภารกิจ 
อํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชน จึงไดวิเคราะห
ภารกิจ อํานาจหนาท่ีออกเปน 7 ดาน ดังนี้ 

5.6.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 (1)  จัดใหมีและการบํารุงทางน้ําและทางบก (มาตรา 67(1)) 
 (2)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุป โภคบริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
 (3)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
 (4)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3)) 
 (5)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา 16(4) 
 (6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 

5.6.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
(2)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 
(3)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ   
      (มาตรา 68(4))  
(4)  การปรับปรุงแหลงชมุชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา 16(2)) 
(5)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                                      (มาตรา 16(5)) 
(6)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(7)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส  
      (มาตรา 16(10)) 
(8)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
 

5.6.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
         มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
      (มาตรา 68(8)) 
(3)  การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 

               (4)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
                                     (มาตรา 16(17))  

(5)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
(6)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา 
      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา 16(30)) 
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5.6.4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเท่ียว  
มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 (1)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5)) 
              (2)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)  
               (3)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
   (5)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (มาตรา 68(11)) 
                          (4)  การทองเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
              (6)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
              (7)  การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
 

5.6.5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
                    มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

   (1)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย 
       และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))     

   (2)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 6๗(๗)
    (3)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน  
                                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 16(24)) 
 

5.6.6  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น    
                   มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
              (2)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี 
             ของทองถ่ิน (มาตรา 67(8))   

(3)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
         (มาตรา 17(18))   
 

5.6.7  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 
                    และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน   
       (มาตรา 45(3))  

   (2)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 
       ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9) 
(3)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร  ในการพัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 16(16))  
(4)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครอง 

         สวนทองถ่ิน (มาตรา 17(3))  
 

ภารกิจท้ัง 7 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจขององคการบริหารสวนตําบล สามารถ      
จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลพระงามไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลอง 
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กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 
 

 

  6. ภารกิจหลกัและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลพระงาม  จะดําเนินการ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลพระงาม  มีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีตองดําเนินการ ดังนี้ 

   ภารกิจหลัก 

1.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.  การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ภารกิจรอง 

1.  การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
2.  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
3.  การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 

         และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

 7.  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 
องคการบริหารสวนตําบลพระงาม เปนองคการบริหารสวนตําบล ท่ีคณะกรรมการพนักงาน   

สวนตําบล กําหนดใหเปนประเภทสามัญ โดยกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๔ สวนราชการ ไดแก  
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
2. กองคลัง  
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลพระงาม ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังเดิม จํานวนท้ังสิ้น 24 อัตรา 
ไดแก พนักงานสวนตําบล จํานวน 18 อัตรา  ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา  พนักงานจางตามภารกิจ          
จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา เพ่ือเปนการแกไขปญหาการบริหารงานภายในองคการ
บริหารสวนตําบลพระงาม  และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมารับบริการ จึงไดจัดทําตารางเปรียบเทียบ
อัตรากําลังกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง  รวมท้ังวิเคราะหอัตรากําลังท่ีมีขององคการบริหารสวนตําบล
พระงาม โดยการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) และนําหลักการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็น
แบบ 360 องศา มาใชในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและอัตรากําลังใหเหมาะสม  
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ตารางเปรียบเทียบอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 

 
ที ่ องคการบริหารสวน

ตําบล 
ประเภท พนกังานสวนตาํบล ลกูจางประจํา พนกังานจางตามภารกิจ พนกังานจางทั่วไป 

ตามแผน มีจริง ตามแผน มีจริง ตามแผน มีจริง ตามแผน มีจริง 

1 อบต.พระงาม สามัญ 18 16 1 1 4 4 1 - 
2 อบต.บานหมอ สามัญ 23 16 1 1 16 15 10 8 
3 อบต.บานแปง สามัญ 17 13 1 1 3 3 4 4 
4 อบต.โรงชาง สามัญ 19 16 2 2 8 7 8 8 
5 อบต.วิหารขาว สามัญ 16 15 1 1 1 1 2 2 
6 อบต.โพประจักษ สามัญ 18 13 1 1 5 4 1 1 

 
   จากตารางเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม กับองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินใกลเคียง 5 แหง จะพบวาการกําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 6 แหง                    
มีอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไมแตกตางกันมากนัก แตเพ่ือเปนการ
ประหยัดภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ดังนั้นในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 – 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม จึงมีความจําเปนตองปรับลดตําแหนงวางตําแหนง
พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค) ซ่ึงเปนตําแหนงวางจํานวน 1 ตําแหนง ในสวนของตําแหนง
พนักงานสวนตําบลท่ีวางจํานวน 2 ตําแหนง ไดแกตําแหนงเจาพนักงานการเงิน และตําแหนงนายชางโยธา 
องคการบริหารสวนตําบลพระงาม ยังมีความประสงคท่ีจะสรรหาโดยวิธีการรับโอนเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

วิเคราะหอัตรากําลังท่ีมี ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 

สําหรับองคกร ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็ง และจุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆ ตอการทํางานขององคกรการวิเคราะห  
SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพ่ือใหผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรง
ขับเคลื่อน ไมยังเปาหมายไดดีหรือไม ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู มีจุดออน
ท่ีตองปรับรุงอยางไร ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแลวลอม SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา 2 สวน ดังนี้ 

1. ปจจัยภายใน ไดแก   
1.1 (Strength : S)  หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดี

ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใช
ประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ 

1.2 จุดออน (Weakness : W)  หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัย
ภายใน เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการ
แกปญหานั้น 
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2. ปจจัยภายนอก ไดแก 
2.1 (Opportunity : O)  หมายถึง โอกาส เปนผลมาจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอก

ขององคกรเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผล
มาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะแสวงหา
โอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 (Threats : T)  หมายถึง เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการ
บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง 

 
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลพระงาม  (ระดับตัวบุคลากร) 
จุดแข็ง S  
1. มีภูมิลําเนาอยูในพืน้ที่ อบต. และพื้นที่ใกล อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 30 – 50 ป เปนวัยทํางาน 
3. มีเจาหนาที่ผูหญิงมากกวาผูชายทาํใหการทํางาน
ละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูใหมเพิ่มเติมอยูเสมอ 
5. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัวรูพืน้ที่โดยใช
ความสัมพันธสวนตัวได 
6. มีเจาหนาที่รับผิดชอบงานในแตละตําแหนงชัดเจน 
สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

จุดออน W  
1. เจาหนาที่บางสวนขาดความรูที่เปนระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวา
หลักการและเหตุผลที่ถูกตองของทางราชการ 
3. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจและ
ขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและเจาหนาที่ทุมเท
กําลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 
4. มีภาระหนี้สิ้น 
5. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 

โอกาส O  
1. เจาหนาที่มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทาํใหเกิด
ความรวมมือในการทํางานงายข้ึน 
2. เจาหนาที่มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได
ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตวัผูบริหารและการทาํงาน
และ อบต.ในฐานะตวัแทน 
4. เจาหนาที่มีถ่ินที่อยูกระจายทั่วเขต อบต. ทําใหรูสภาพ
พื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี 

ขอจํากัด T  
1. บุคลากรสวนมากมีเงินเดือน รายไดไมเพียงพอ 
2. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
4. มีความกาวหนาในวงแคบ 
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วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของ องคการบริหารสวนตําบลพระงาม  (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง S  
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ
ทํางานและ อบต.ในฐานตัวแทน 
4. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 
5. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอกัน 
6. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหมๆท่ีไดจาก
การศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

จุดออน W  
1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 
2. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอใช 
3. บุคลากรขาดความกระตือรือรน 
 

โอกาส O  
1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา อบต. 
2. บุคลาดรมีความคุนเคยกันทุกคน 
3. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 
4. นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
5.กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลดาน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

ขอจํากัด T  
1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน การดําเนินการ
ทางวินัยเปนไปไดยากมักกระทบญาติพ่ีนอง 
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู
ท่ีมีจํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
ทํางานไดครอบคุลมภารกิจของ อบต. 
3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีจํานวน 
ประชากรและภารกิจ 

 
การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการแบง

งานในแตละสวนราชการนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนดโครงสราง

สวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวนราชการ 

งานในสวนราชการ  งานธุรการ และงานอ่ืนในสวนราชการนั้น  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลพระงามพิจารณา

ทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยโครงสรางปจจุบัน 

มี 4 สวนราชการ ไดแก สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา 

2. ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลพระงาม 

เปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ี

จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงอัตรากําลังท่ี

เหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และสามารถ

คาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได 
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3.ประเด็นเรื่องความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปน

ขอมูลท่ีไดมาจากประชุมปรึกษาหารือระหวาง ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการซ่ึงประกอบดวยไปดวย                
นายกองคการบริหารสวนตําบลพระงาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระงาม และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง 4  
สวนราชการการ เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและ
กําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
 
 

 8  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
 
  จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม องคการบริหารสวนตําบลพระงาม                 
มีภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ท่ี  6) พ.ศ. 2552 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542                
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 
   

8.1  โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
1. สํานักปลัด อบต. 

1.1  งานบริหารท่ัวไป 
           - งานธุรการ 
           - งานการเจาหนาท่ี 
           - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
           - งานควบคุมภายใน 
           - งานการเกษตร 
           - งานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดลอม 
           - งานบันทึกขอมูล 

1.2  งานนโยบายและแผน 
       - งานนโยบายและแผน 
       - งานวิชาการ 
       - งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
       - งานงบประมาณและขอบัญญัติ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
       - งานกฎหมายและนิติกรรม 
       - งานรองเรียนรองทุกขและอุธรณ 
       - งานขอบัญญัติและระเบียบ 
       - งานคดี 
 

1. สํานักปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารท่ัวไป 

           - งานธุรการ 
           - งานการเจาหนาท่ี 
           - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
           - งานควบคุมภายใน 
           - งานการเกษตร 
           - งานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดลอม 
           - งานบันทึกขอมูล 

1.2  งานนโยบายและแผน 
       - งานนโยบายและแผน 
       - งานวิชาการ 
       - งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
       - งานงบประมาณและขอบัญญัติ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
       - งานกฎหมายและนิติกรรม 
       - งานรองเรียนรองทุกขและอุธรณ 
       - งานขอบัญญัติและระเบียบ 
       - งานคดี 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
1. สํานักปลัด อบต. (ตอ) 

1.4  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานอํานวยการ 
       - งานปองกัน 
       - งานฟนฟู 
1.5  งานกิจการสภา อบต. 
      - งานระเบียบขอบงัคับการประชุม 
      - งานการประชุมสภา อบต. 
      - งานรายงานผลและการปฏิบัติตาม 
         มติสภา อบต. 
1.6  งานสวัสดิการสังคม 
      - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานสังคมสงเคราะห 

          - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

1. สํานักปลัด อบต. (ตอ) 
1.4  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - งานอํานวยการ 
       - งานปองกัน 
       - งานฟนฟู 
1.5  งานกิจการสภา อบต. 
      - งานระเบียบขอบงัคับการประชุม 
      - งานการประชุมสภา อบต. 
      - งานรายงานผลและการปฏิบัติตาม 
         มติสภา อบต. 
1.6  งานสวัสดิการสังคม 
      - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานสังคมสงเคราะห 
      - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

 
 
 

2. กองคลัง 
    2.1  งานการเงิน 
           - งานการเงิน 
           - งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
           - งานจัดทําฎีกาการเบิกจาย 
           - งานเก็บรักษาเงิน 
    2.2  งานบัญช ี
           - งานการบัญชี 
           - งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 
           - งานงบการเงินและงบทดลอง 
           - งานแสดงฐานะการเงิน 
    2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
           - งานภาษีอากรคาธรรมเนียมและคาเชา 
           - งานพัฒนารายได 
           - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
           - งานทะเบียนและเรงรัดรายได 
    2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
           - งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
           - งานพัสดุ 
           - งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
 

2. กองคลัง 
    2.1  งานการเงิน 
           - งานการเงิน 
           - งานรับเงิน-เบิกจายเงิน 
           - งานจัดทําฎีกาการเบิกจาย 
           - งานเก็บรักษาเงิน 
    2.2  งานบัญช ี
           - งานการบัญชี 
           - งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 
           - งานงบการเงินและงบทดลอง 
           - งานแสดงฐานะการเงิน 
    2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
           - งานภาษีอากรคาธรรมเนียมและคาเชา 
           - งานพัฒนารายได 
           - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
           - งานทะเบียนและเรงรัดรายได 
           - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
           - งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
           - งานพัสดุ 
           - งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
3. กองชาง 
    3.1  งานกอสราง 
           - งานกอสรางและบูรณะถนน 
           - งานกอสรางสะพานเข่ือนทดน้ํา 
           - งานขอมูลกอสราง 
    3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
           - งานสถาปตยกรรม 
           - งานประเมินราคา 
           - งานควบคุมการกอสราง 
           - งานออกแบบ 
           - งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
    3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
           - งานประสานสาธารณูปโภคและ     
             กิจการประปา 
           - งานระบายน้าํ 
           - งานจัดตกแตงสถานท่ี 
           - งานสุขาภิบาล 
    3.4  งานผังเมือง 
           - งานสํารวจและแผนท่ีภาษี 
           - งานวางผังพัฒนาเมือง 
           - งานควบคุมทางผังเมือง 
           - งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
 

3. กองชาง 
    3.1  งานกอสราง 
           - งานกอสรางและบูรณะถนน 
           - งานกอสรางสะพานเข่ือนทดน้ํา 
           - งานขอมูลกอสราง 
    3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
           - งานสถาปตยกรรม 
           - งานประเมินราคา 
           - งานควบคุมการกอสราง 
           - งานออกแบบ 
           - งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
    3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
           - งานประสานสาธารณูปโภคและ     
             กิจการประปา 
           - งานระบายน้าํ 
           - งานจัดตกแตงสถานท่ี 
           - งานสุขาภิบาล 
    3.4  งานผังเมือง 
           - งานสํารวจและแผนท่ีภาษี 
           - งานวางผังพัฒนาเมือง 
           - งานควบคุมทางผังเมือง 
           - งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
 

 

4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.1  งานบริหารการศึกษา 
           - งานแผนและวิชาการ 
           - งานการศึกษาปฐมวัย 
           - งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
           วัฒนธรรม 
           - งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
           - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
           - งานการศึกษานอกระบบและสงเสริม 
             อาชีพ 
 

4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.1  งานบริหารการศึกษา 
           - งานแผนและวิชาการ 
           - งานการศึกษาปฐมวัย 
           - งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
          วัฒนธรรม 
           - งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
           - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
           - งานการศึกษานอกระบบและสงเสริม 
             อาชีพ 
           - งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตอ) 
         4.3  งานกิจการโรงเรียน 
           - งานวิชาการและสงเสริมกิจกรรม 
             นักเรียน 
           - งานติดตามและประเมินผล 
           - งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตอ) 
    4.3  งานกิจการโรงเรียน 
           - งานวิชาการและสงเสริมกิจกรรม 
             นักเรียน 
           - งานติดตามและประเมินผล 
           - งานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 

5) หนวยตรวจสอบภายใน 
         5.1  งานตรวจสอบภายใน 
 

5) หนวยตรวจสอบภายใน 
    5.1  งานตรวจสอบภายใน 
            

 

 
หนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการ มีดังนี้ 

1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล      
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการ        
ท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการ หรือหนวยงานใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับ
และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง 
แผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย โดยแบงสวน
ราชการภายในออกเปน 6 งาน ดังนี้ 
 1.1 งานบริหารท่ัวไป    
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ  งานการเจาหนาท่ี  งานควบคุมภายใน  
งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร  งานประชาสัมพันธ  งานอาคารสถานท่ี  งานสนับสนุนและบริการประชาชน  
งานรัฐพิธี  งานอํานวยการและประสานราชการ  งานเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.  งานขอมูลเลือกตั้ง 
งานชุมชนสัมพันธ  งานคุมครองและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการและสถานท่ีสาธารณะ งานการเกษตร  
งานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดลอม  งานบันทึกขอมูล  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 1.2 งานนโยบายและแผน    

 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานนโยบายและแผน  งานวิชาการ  งานงบประมาณ   
งานขอมูลขาวสารของทางราชการ  งานประชาสัมพันธขององคกร  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร      
งานจัดทําขอบัญญัติ  งานโครงการอินเตอรเน็ต  งานประสานโครงการฝกอบรม  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ                
ไดรับมอบหมาย 

 1.3 งานกฎหมายและคดี 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานกฎหมายและคดี  งานนิติกรรมและสัญญาตาง ๆ 

ท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง  งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ    
งานวินิจฉัยปญหากฎหมาย  งานขอบัญญัติและระเบียบขององคการบริหารสวนตําบล  งานใหคําปรึกษา              
ทางกฎหมายและคดี  งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัย  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรืองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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 1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน 

การเตรียมแผนปองกันภัยและฝกอบรม  การเตรียมความพรอมกรณีเกิดภยั การใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย  การฟนฟู
หลังเกิดภัย  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

 1.5 งานกิจการสภา อบต. 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  งานประชุมคณะกรรมการสามัญ
และวิสามัญประจําสภา อบต.  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมสภา อบต.  งานเลือกตั้งเก่ียวกับสภา
องคการบริหารสวนตําบล  งานสงเสริมและสนับสนุนความรูและวิชาการแกสมาชิกสภา อบต.  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

      1.6 งานสวัสดิการสังคม 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม  งานพัฒนาชุมชน  งานสังคม

สงเคราะห  งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน  งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน                    
งานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

2.  กองคลัง    
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับจายเงินทุกประเภท      

งานเก่ียวกับ  การเงิน  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินองคการ
บริหารสวนตําบล  รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตาง ๆ การเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจาย  งานจัดทํา
งบประมาณฐานะการเงิน  งานงบทดลองประจําเดือนและประจําป  การหักภาษีและนําสงเงิน  รายงาน             
เงินคงเหลือประจําวัน การรับและจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล การยืมเงินทดรองราชการ            
การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสิน ตรวจสอบงานของจังหวัด  และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน                  
การเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี การเรงรัดจัดเก็บรายได  การพัฒนา
รายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ  งานเก่ียวกับพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล และงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งาน ดังนี้ 

 2.1 งานการเงิน  
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการรับเงินและเบิกจายเงิน  งานจัดทําฎีกา     
การเบิกจาย  งานเก็บรักษาเงิน  งานรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับ รายจายประจําป         
งานตรวจสอบหลักฐานเก่ียวกับการเงิน  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย   
 2.2 งานบัญชี   
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการบัญชี  งานทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน      
งานงบการเงินและงบทดลอง  งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี  งานรายงานทางการเงินและบัญชี
ท่ัวไปของสวนราชการ  และบัญชีรายไดแผนดิน  และงานอ่ืนเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชาและรายได  
อ่ืน ๆ  งานพัฒนาปรับปรุงรายได  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ  ทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได                       
งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการคา  งานตรวจสอบและประเมินภาษี  งานการนําสงเงินรายได              
งานจดทะเบียนพาณิชย  งานแผนท่ีภาษี  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
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 2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ   
             มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ งานพัสดุ (การจัดหา 
จัดซ้ือจัดจาง การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซม และการบํารุงรักษา)  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ  
งานการเก็บเอกสารสําคัญ หลักฐาน รวมถึงเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของกับพัสดุ  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย  

3.  กองชาง    
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ และจัดทําโครงการใชจายเงิน                
ของ อบต.  อนุมัติเพ่ือดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจายจากเงินรายไดของ อบต.  งานบํารุง  ซอมแซม  และจัดทํา
ทะเบียนสิ่งกอสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.  การใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําโครงการ  และ
การออกแบบกอสรางแก อบต.  และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษา
ซอมแซมวัสดุครุภัณฑ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน   ดังนี้ 
 3.1 งานกอสราง     
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานกอสรางและบูรณะถนน  งานกอสรางสะพาน  
ทางระบายน้ํา  และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ  งานกอสรางและบูรณะโครงการพิเศษ  งานระบบขอมูลและแผนท่ี
เสนทางคมนาคม  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานควบคุมการกอสรางถนน  สะพาน                
รางระบายน้ํา  และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ  งานธุรการประจํากองชาง  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และ
ยานพาหนะ  งานจัดทําบันทึกขอมูลทางดานการกอสราง  งานออกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง และรื้อถอน
อาคาร  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย     
 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานออกแบบ 
งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร  เข่ือน  สะพาน  และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  งานเขียนแผนท่ีตาง ๆ    
งานจัดทําขอมูลดานวิศวกรรมพรอมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ  งานประเมินราคา  งานควบคุมการกอสราง
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตกแตงสถานท่ี  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ              
ไดรับมอบหมาย     
 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค    
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานประสานสาธารณูปโภค  เชน ไฟฟา เปนตน 
รวมถึงกิจการประปา  งานซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟาและประปา  งานขยายเขตไฟฟา  งานขนสงและวิศวกรรม
จราจร  งานระบายน้ํา  งานจัดตกแตงสถานท่ี  งานสุขาภิบาล  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
 3.4 งานผังเมือง   

              มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจและแผนท่ี  งานควบคุมการใชประโยชน
ท่ีดิน  งานการพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง งานดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียวให เปนศูนยกลาง                   
การทองเท่ียวของจังหวัด  งานควบคุมทางผังเมือง  งานดานการอนุรักษทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม               
งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
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4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดการศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา           
ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน งานสันทนาการ  งานการศาสนา                
งานศิลปวัฒนธรรม  งานสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย  แบงสวนราชการภายในออกเปน  3  งาน  ดังนี้ 
 4.1  งานบริหารการศึกษา   
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลและรับผิดชอบแผนงานโครงการ งานการ
โรงเรียนและงานการศึกษาปฐมวัย  งานกิจการนักเรียน  งานสงเสริมคุณภาพ  และมาตรฐานหลักสูตรและ             
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝกและ
สงเสริมอาชีพ  งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจการศาสนา  งานสงเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  งานโรงเรียน  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย   
 4.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน     
งานสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานสนับสนุนกิจการศาสนา  งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน  งานสันทนาการ  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย   
 4.3  งานกิจการโรงเรียน   
              มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดการศึกษา พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน       
งานหองสมุด  และเครือขายทางการศึกษา  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานสงเสริมสนับสนุน  เสนอแนะ        
การเผยแพรเก่ียวกับการศึกษา  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 

5.  หนวยตรวจสอบภายใน    
       มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบปองกันการรั่วไหลเสียหายในการใชจายเงิน
และทรัพยสินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปนเครื่องมือของผูบริหาร 
ตรวจสอบการดําเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหนวยงานในสังกัด           
สวนราชการ รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
ใหสอดคลองกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของสวนราชการ กําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยง           
การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและ               
แนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
ข้ันตอนการวิเคราะหเพ่ือการกําหนดจํานวนตําแหนง มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลและปญหาเก่ียวกับกําลังคนในปจจุบัน เพ่ือจะ             

ไดทราบลักษณะโครงสรางของกําลังคนปจจุบันหรือเปนการชี้ใหเห็นปญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสรางของ
กําลังคนและเปนพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนตอไป 
                 ประเภทของขอมูลท่ีทําการสํารวจและวิเคราะห 
                 1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกําลังคน (ของบุคคล) 
                 2. ขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน เชน การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตําแหนง การโอน              
การลาออก ฯ 
                 3. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการวิเคราะหเพ่ิมเติม 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหการใชกําลังคน วิเคราะหวาปจจุบันใชกําลังคนได เหมาะสม
หรือไม ตรงไหนใชคนเกินกวางาน หรือคนขาดแคลนสวนใด เพ่ือนําขอมูลมาใชในการกําหนดจํานวนคน                     
ใหเหมาะสมและเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะกับสภาพแวดลอม และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของคนในองคการ 

            แนวทางการวิเคราะหการใชกําลังคน 10 ประการ 
                1. มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ หรือไม 
                2. นโยบายและโครงสรางเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม 
                 3. ปริมาณงานของเจาหนาท่ีเหมาะสมหรือไม งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 

4. ศึกษาดูวามีผูดํารงตําแหนงท่ีมีคุณวุฒิไมเหมาะสมกับภารกิจหนาท่ี และควรมอบใหใครดําเนินการ
แทน 
                5. สํารวจการใชลูกจางวาทํางานไดเต็มท่ีหรือไม มอบหมายงานเพ่ิมไดหรือไม 
               6. การจัดหนวยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม 
                 7. เจาหนาท่ีมีความรู ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม 

8. ควรจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีในเรื่องใดเพ่ือใหมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปจจุบันและ               
งานอนาคต   
                 9. มีการใชคนเต็มท่ีหรือไม มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม 

10. สรางมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอยางไร 

ข้ันตอนท่ี 3 การคํานวณจํานวนกําลังคนท่ีตองการ มีวิธีคํานวณท่ีสําคัญ ดังนี้ 
         1. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญตองทราบ 2 ประการ 

    1.1 ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผานมาในแตละปของหนวยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโนมการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปท่ีผานมา          
แลวนํามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานท่ีนํามาใชคํานวณตองใกลเคียง
ความจริงและนาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได 
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      1.2 มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน 1 คน จะใชการทํางานแตละชิ้น 
                              การคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                              1 ป จะมี    52  สัปดาห 
                              1 สปัดาหจะทํางาน    5  วัน 
                              1 ป จะมีวันทํางาน          260  วัน 
                              วันหยุดราชการประจําป  13   วัน 
                              วันหยุดพักผอนประจาํป (พักรอน) 10 วัน 
                              คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย         7   วัน 
                              รวมวันหยุดใน 1 ป  30   วัน  

         *  วันทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 ป       230 วัน 
                                 เวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการใน 1 วัน       6  ชั่วโมง 
                                 (08.30 - 16.30 น. - เวลาพักกลางวัน 1 ชม. - เวลาพักสวนตัว 1 ชม.) 
                              ** เวลาทํางานของขาราชการใน 1 ป (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                                 หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาที 
                          ซ่ึงในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 
                              *** สูตรในการคํานวณ 

         จํานวนคน  =  ปริมาณงานท้ังหมด(1ป) x เวลามาตรฐานตอ 1 ชิ้น    
                                               เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป 

2. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนท่ีใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานท่ีผานมาในแตละป รวมท้ังจํานวนคนท่ีทํางานเหลานั้นในแตละป เพ่ือใชเปนแนวสําหรับการกําหนด
จํานวนตําแหนง หรือจํานวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจากขอมูลดังกลาว อาจนํามาคํานวณหา
อัตราสวนระวางปริมาณงานกับจํานวนคนท่ีตองการสําหรับงานตาง ๆ ได เชน งานดานธุรการ หรืองาน                
ดานการเงิน แตมีขอควรระวังสําหรับการคํานวณแบบนี้ คือ 
                      2.1 ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาท่ีท่ีมีอยูเดิมทํางานเต็มท่ีหรือไม 
                     2.2 งานบางอยางมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แตไมสัมพันธกับจํานวนเจาหนาท่ี จึงไมสามารถคํานวณ
โดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได ตองใชวิธีการคํานวณท่ีซับซอนกวานี ้
  จากแนวทางการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลพระงาม             
จึงไดกําหนดตําแหนงท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ขางหนา เพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจ และ
ปริมาณงาน และเพ่ือให คุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือให                  
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห
ตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนง 
ท่ีคาดวาจะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
    (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบักลาง) 
    64-3-00-1101-001 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

 

- - -  

2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
    (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบัตน) 
    64-3-00-1101-002 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

 

- - -  

สํานักปลัด อบต. (01)         

3. หัวหนาสํานักปลัด 
    (นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน)  
  64-3-01-2101-001 

1 
 

1 
 

 

1 
 
 

1 
 

 

- - -  

4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
    64-3-01-3102-001 

1 1 1 1 - - -  

5. นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ 
   ชํานาญการ 
    64-3-01-3103-001 

1 1 1 1 - - -  

6. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
    64-3-01-3801-001 

1 1 1 1 - - -  

7. เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน/ชาํนาญงาน 
    64-3-01-4101-001 

1 1 1 1 - - -  

8. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
    64-3-01-4805-001 

1 1 1 1 - - -  

9. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
    64-3-01-4805-002 

1 1 1 1 - - -  

ลูกจางประจํา         

10. เจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

11. พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -  

12. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชมุชน 1 1 1 1 - - -  

13. ผูชวยเจาพนักงานประชาสมัพันธ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางทั่วไป         

14. พนักงานขับรถยนต  
     (รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค) 

1 1 1 1 - - - วางเดิม 
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กรอบอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนง 
ท่ีคาดวาจะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2565 2564 2565 2566 

กองคลัง (04)         

15. ผูอํานวยการกองคลัง  
     (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  
   64-3-04-2102-001 

1 
 

1 
 

 

1 
 
 

1 
 

 

- - -  

16. เจาพนักงานการเงินและบญัช ี
      ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
      64-3-04-4201-001 

1 1 1 1 - - - วางเดิม 

17. เจาพนักงานพสัดุปฏิบัติงาน/ชาํนาญงาน 
      64-3-04-4203-001 

1 1 1 1 - - -  

18. เจาพนักงานจดัเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ 
      ชํานาญงาน 
      64-3-04-4204-001 

1 1 1 1 - - -  

กองชาง (05)         

19. ผูอํานวยการกองชาง 
      (นักบริหารงานชาง ระดบัตน) 
      64-3-05-2103-001 

1 1 1 1 - - -  

20. นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชาํนาญงาน 
      64-3-05-4701-001 

1 1 1 1 - - - วางเดิม 

พนักงานจางตามภารกิจ         

21. ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)         

22. ผูอํานวยการกองการศึกษา  
     ศาสนาและวฒันธรรม 
     (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 
     64-3-08-2107-001 

1 1 1 1 - - -  

23. ครู 
      64-3-08-6-6-00041 

1 1 1 1 - - -  

หนวยตรวจสอบภายใน (12)         

24. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตงิาน/ 
      ชํานาญงาน 
      64-3-12-3205-001 

1 1 1 1     

รวม 24 24 24 24 - - -  

 
  



ลําดับ ระดับ จํานวน

ที่ ชื่อสายงาน ตําแหนง ทั้งหมด จํานวน เงินเดือน เงินประจํา หมายเหตุ

(คน) (1) ตําแหนง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) กลาง 1 1 529,560 168,000 1 1 1  -  -  - 19,440 19,560 19,560 717,000 736,560 756,120 (44,130)

64-3-00-1101-001

2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถิ่น) ตน 1 1 396,000 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,320 13,080 451,320 464,640 477,720 (33,000)

64-3-00-1101-002

สํานักปลัด อบต. (01)

พนักงานสวนตําบล

3 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 1 382,560 42,000 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,320 438,000 451,320 464,640 (31,880)

64-3-01-2101-001

4 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 369,480 0 1 1 1  -  -  - 13,080 13,440 13,320 382,560 396,000 409,320 (30,790)

64-3-01-3102-001

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก. 1 1 271,200 0 1 1 1  -  -  - 8,880 9,000 9,360 280,080 289,080 298,440 (22,600)

64-3-01-3103-001

6 นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 416,160 0 1 1 1  -  -  - 13,080 13,080 13,200 429,240 442,320 455,520 (34,680)

64-3-01-3801-001

7 เจาพนักงานธุรการ ชง. 1 1 239,640 0 1 1 1  -  -  - 9,720 10,080 10,440 249,360 259,440 269,880 (19,970)

64-3-01-4101-001

8 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. 1 1 381,120 0 1 1 1  -  -  - 12,360 12,960 13,440 393,480 406,440 419,880 (31,760)

64-3-01-4805-001

9 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 1 1 188,640 0 1 1 1  -  -  - 7,440 7,440 7,320 196,080 203,520 210,840 (15,720)

64-3-01-4805-002

ลูกจางประจํา

10 เจาพนักงานธุรการ 1 1 236,640 0 1 1 1  -  -  - 7,680 7,800 10,440 244,320 252,120 262,560 (19,720)

๙. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น                                                                
จํานวนที่มีอยูปจจุบัน อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตอง อัตรากําลังคน คาใชจายที่เพิ่มขึ้น (๓) คาใชจายรวม (4)

ใชในชวงระยะ 3 ป ขางหนา เพิ่ม/ลด
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ลําดับ ระดับ จํานวน

ที่ ชื่อสายงาน ตําแหนง ทั้งหมด จํานวน เงินเดือน เงินประจํา หมายเหตุ

(คน) (1) ตําแหนง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

จํานวนที่มีอยูปจจุบัน อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตอง อัตรากําลังคน คาใชจายที่เพิ่มขึ้น (๓) คาใชจายรวม (4)

ใชในชวงระยะ 3 ป ขางหนา เพิ่ม/ลด

พนักงานจางตามภารกิจ กําหนดเพิ่ม

11 พนักงานขับรถยนต 1 1 154,800 0 1 1 1  -  -  - 6,240 6,480 6,720 161,040 167,520 174,240 (12,900)

12 ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 157,560 0 1 1 1  -  -  - 6,360 6,600 6,840 163,920 170,520 177,360 (13,130)

13 ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 1 1 157,200 0 1 1 1  -  -  - 6,360 6,600 6,840 163,560 170,160 177,000 (13,100)

พนักงานจางทั่วไป

14 พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค) 1  - 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 วางเดิม

กองคลัง (04)

พนักงานสวนตําบล

15 ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ตน 1 1 305,640 42,000 1 1 1  -  -  - 11,880 12,240 12,960 359,520 371,760 384,720 (25,470)

64-3-04-2102-001

16 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

64-3-04-4201-001

17 เจาพนักงานพัสดุ ชง. 1 1 264,480 0 1 1 1  -  -  - 10,560 10,800 10,920 275,040 285,840 296,760 (22,040)

64-3-04-4203-001

18 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชง. 1 1 269,880 0 1 1 1  -  -  - 10,560 10,800 11,040 280,440 291,240 302,280 (22,490)

64-3-04-4204-001

กองชาง (05)

พนักงานสวนตําบล

19 ผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง) ตน 1 1 396,000 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,320 13,080 451,320 464,640 477,720 (33,000)

64-3-05-2103-001

20 นายชางโยธา ปง./ชง. 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วางเดิม

64-3-05-4701-001

21 ผูชวยนายชางโยธา 1 1 165,000 0 1 1 1  -  -  - 6,600 6,960 7,200 171,600 178,560 185,760 (13,750)
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ลําดับ ระดับ จํานวน

ที่ ชื่อสายงาน ตําแหนง ทั้งหมด จํานวน เงินเดือน เงินประจํา หมายเหตุ

(คน) (1) ตําแหนง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

จํานวนที่มีอยูปจจุบัน อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตอง อัตรากําลังคน คาใชจายที่เพิ่มขึ้น (๓) คาใชจายรวม (4)

ใชในชวงระยะ 3 ป ขางหนา เพิ่ม/ลด

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)

พนักงานสวนตําบล

22 ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา) ตน 1 1 389,400 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,440 13,080 444,720 458,160 471,240 (32,450)

64-3-08-2107-001

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

พนักงานครู

23 ครู  (19,590) คศ.1 1 1 0 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

64-3-08-6-6-00041

หนวยตรวจสอบภายใน (12)

พนักงานสวนตําบล

24 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 1 1 389,400 0 1 1 1  -  -  - 13,320 13,440 13,080 402,720 416,160 429,240 (32,450)

64-3-12-3205-001

(5) 24 21 6,764,160 378,000 24 24 24  -  -  - 236,400 240,120 244,680 7,378,560 7,618,680 7,863,360

(6) 1,106,784 1,142,802 1,179,504

(7) 8,485,344 8,761,482 9,042,864

(8) 29.22 28.73 28.24

หมายเหตุ   : ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ตั้งจายไวเปนเงิน 27,657,600 บาท

               : งบประมาณรายจายประจําป 2564  เปนเงิน 29,040,480 บาท   (ประมาณการเพิ่มขึ้น 5% จากงบประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑการจัดทําแผน)

               :  งบประมาณรายจายประจําป 2565  เปนเงิน 30,492,504 บาท  (ประมาณการเพิ่มขึ้น 5% จากงบประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑการจัดทําแผน)

               :  งบประมาณรายจายประจําป 2566  เปนเงิน 32,017,129 บาท  (ประมาณการเพิ่มขึ้น 5% จากงบประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑการจัดทําแผน)

ลงชื่อ ผูจัดทํา ลงชื่อ ผูตรวจสอบความถูกตอง ลงชื่อ            ผูรับรอง

                   (นางสาวอธิพร  แสงนวล)                   (นายวิรัตน  อึ้งพานิช)                   (นายวิรัตน  อึ้งพานิช)

               นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระงาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระงาม ปฏิบัติหนาที่

        นายกองคการบริหารสวนตําบลพระงาม

รวม

ประมาณการประโยชนตอบแทนอื่น 15%

รวมเปนคาใชจายบุคคลทั้งสิ้น

คิดรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป 
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10.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

กรอบโครงสรางสวนราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 

 (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) (1)  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หัวหนาสํานักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานกิจการสภา อบต. 
6. งานสวัสดิการสังคม 

กองชาง 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1)  

1. งานการเงิน 

2. งานบัญชี 

3. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได 
4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

กองคลัง 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

1. งานกอสราง 
2. งานออกแบบและควบคมุอาคาร 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 

4. งานผังเมือง 

สํานักปลัด อบต. 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1) 

1. งานบริหารการศึกษา 

2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ 

    วัฒนธรรม 

3. งานกิจการโรงเรียน 

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ (1) 

หนวยตรวจสอบภายใน 
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รองปลัด อบต. 

 (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) (1)  



- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ (1) 
- เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (1) 
- เจาพนักงานธุรการ (ลูกจางประจํา) (1) 
- พนักงานขับรถยนต (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานประชาสมัพันธ (1) 

โครงสรางสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
                             
   

ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 

รวม 
ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป* 

จํานวน 1 - - 1 2 - - 1 2 - 1 3 1 12 

หัวหนาสํานักปลัด 
 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) (1) 

 

งานบริหารท่ัวไป 
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานกฎหมายและคดี 
 

 

งานกิจการสภา 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

งานสวัสดิการสังคม 
 

- นักเคราะหนโยบายและแผน 
  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ (1) 
   

- 

- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (2) 
- พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค) (1) (วาง) 
 
 
 
 

- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
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โครงสรางกองคลัง  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 

รวม ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ตําแหนงวาง 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 

ภารกิจ ท่ัวไป* 

จํานวน 1 - - - - - - - 2 - 1 - - - 4 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1)  

 

งานการเงิน 
 

งานบัญชี 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (1) (วาง)    

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (1) 
    

 

- เจาพนักงานพัสด ุ
  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (1)  
 

- 
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โครงสรางกองชาง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง 

รวม ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ตําแหนงวาง 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 

ภารกิจ ท่ัวไป* 

จํานวน 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - 3 

 

ผูอํานวยการกองชาง 
 (นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

 

งานกอสราง 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 

งานผังเมือง 

- ผูชวยนายชางโยธา (1) 
 

- นายชางโยธา  
  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (1) (วาง) 

- นายชางโยธา 2-4/5 (วาง) 
- นายวิษณุ  เจริญลาภ ผช.ชางโยธา (1) 

- - 
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โครงสรางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป คร ู ลูกจาง 

ประจํา 
พนักงานจาง 

รวม 
ตน กลาง สูง ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบตัิงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป* 

จํานวน 1 - - - - - - - - - 1  - - 2 
 

 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1) 

 

งานบริหารการศึกษา 
 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

งานกิจการโรงเรียน 

- ครู (1) 
 

- - 
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 11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ

เงินประจํา เงินเพิ่มอื่นๆ/

ตําแหนง เงินคาตอบแทน

1 นายวิรัตน  อึ้งพานิช ศิลปศาสตรบัณฑิต 64-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 64-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 529,560 84,000 84,000 697,560

 (รัฐศาสตร) (นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงานทองถิ่น) (44,130 x 12) (7,000 x 12) (7,000 x 12)

2 น.ส.ศิริพร  พูนเสือ รัฐประศาสนศาสตร 64-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตน 64-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ตน 396,000 42,000  - 438,000

มหาบัณฑิต (นักบริหารงานทองถิ่น) (นักบริหารงานทองถิ่น) (33,000 x 12) (7,000 x 12)

สํานักปลัด อบต. (01)

พนักงานสวนตําบล

3 น.ส.เบญจวรรณ  สังขวงษ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 64-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 64-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 382,560 42,000  - 424,560

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (31,880 x 12) (7,000 x 12)

4 น.ส.อธิพร  แสงนวล บริหารธุรกิจบัณฑิต 64-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 64-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 369,480  -  - 369,480

(การบัญชี) (30,790 x 12)  

5 นายคณนาค  สุขใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 64-3-01-3103-001 นักวิเคราะห ปฏิบัติการ 64-3-01-3103-001 นักวิเคราะห ปฏิบัติการ 271,200 -  - 271,200

 (การจัดการ) นโยบายและแผน นโยบายและแผน (22,600 x 12)

6 นายธนากฤต  คลายหะนา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 64-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 64-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 416,160  -  - 416,160

(34,680 x 12)

7 น.ส.อนุกูล  กวางขวาง บริหารธุรกิจบัณฑิต 64-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 64-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 239,640  -  - 239,640

(การจัดการ) (19,970 x 12)

8 พ.จ.อ.เสถียร  ยิ้มพงษ นักเรียนจา 64-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและ ชํานาญงาน 64-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและ ชํานาญงาน 381,120  -  - 381,120

(พรรคกลิน) บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย (31,760 x 12)

9 นายศราวุธ  เอี่ยมสอาด ปวส. 64-3-01-4805-002 เจาพนักงานปองกันและ ปฏิบัติงาน 64-3-01-4805-002 เจาพนักงานปองกันและ ปฏิบัติงาน 188,640  -  - 188,640

(ชางยนต-เทคนิคยานยนต) บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย (15,720 x 12)

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

หมายเหตุ
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน

เงินเดือน
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เงินประจํา เงินเพิ่มอื่นๆ/

ตําแหนง เงินคาตอบแทน

ลูกจางประจํา

10 นางบุญนิศา  มหาชีวสกุล อนุปริญญา  - เจาหนาที่ธุรการ  -  - เจาพนักงานธุรการ  - 236,640  -  - 236,640

(การจัดการทั่วไป) (19,720 x 12)

พนักงานจางตามภารกิจ

11 นายปรีชา  โพธิศรี ม.6  - พนักงานขับรถยนต  -  - พนักงานขับรถยนต  - 154,800  -  - 154,800

(12,900 x 12)

12 น.ส.วรรณภา  สุขเกษม ศิลปศาสตรบัณฑิต  - ผูชวยเจาพนักงาน  -  - ผูชวยเจาพนักงาน  - 157,560  -  - 157,560

(รัฐศาสตร) พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน (13,130 x 12)

13 น.ส.สิริลักษณ  สุทธินันท ปวช.  - ผูชวยเจาพนักงาน  -  - ผูชวยเจาพนักงาน  - 157,200  -  - 157,200

(พณิชยการ) ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ (13,100 x 12)

พนักงานจางทั่วไป

14  -  -  - พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  -  - พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  - 108,000  -  - วางเดิม

อเนกประสงค อเนกประสงค (9,000 x 12) 108,000

กองคลัง (04)  

พนักงานสวนตําบล

15 น.ส.อัญชลี  ยานไกล บริหารธุรกิจบัณฑิต 64-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 64-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 305,640 42,000  - 347,640

(การบัญชี) (นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (25,470 x 12) (7,000 x 12)

16  - ปวส. 64-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและ ปง/ชง 64-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและ ปง./ชง. 297,900  -  - วางเดิม

หรือเทียบเทาได บัญชี บัญชี (คากลางเงินเดือน) 297,900

17 นายพีรยุทธ  แจงพลัด บริหารธุรกิจบัณฑิต 64-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน 64-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน 264,480 -  - 264,480

(การจัดการ) (22,040 x 12)

18 น.ส.สุรีพร  วงศสาหราย บริหารธุรกิจบัณฑิต 64-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชํานาญงาน 64-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชํานาญงาน 269,880 - - 269,880

(การจัดการทั่วไป) (22,490 x 12)

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

หมายเหตุ
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน

เงินเดือน
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เงินประจํา เงินเพิ่มอื่นๆ/

ตําแหนง เงินคาตอบแทน

กองชาง (05)

พนักงานสวนตําบล

19 นายพนม  สกุณี วิทยาศาสตรบัณฑิต 64-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 64-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 396,000 42,000  - 438,000

 (เทคโนโลยีกอสราง) (นักบริหารงานชาง) (นักบริหารงานชาง) (33,000 x 12) (7,000 x 12)

20  - ปวส. 64-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 64-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. 297,900  -  - วางเดิม

หรือเทียบเทาได (คากลางเงินเดือน) 297,900

พนักงานจางตามภารกิจ

21 นายวิษณุ  เจริญลาภ ปวช.  - ผูชวยนายชางโยธา  -  - ผูชวยนายชางโยธา  - 165,000  -  - 165,000

(ชางกอสราง) (13,750 x 12)

กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม (08)

พนักงานสวนตําบล

22 น.ส.บุหลงรัตน  จรกัณหา ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต 64-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา ตน 64-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา ตน 389,400 42,000  - 431,400

(การบริหารการศึกษา) ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม (32,450 x 12) (7,000 x 12)

 (นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

พนักงานครู

23 นางสุมาลี  สาตรจีนพงษ ครุศาสตรบัณฑิต 64-3-08-6-6-00041 ครู 64-3-08-6-6-00041 ครู  -  -  - ใชเงินอุดหนุน

(การศึกษาปฐมวัย)

หนวยตรวจสอบภายใน (12)   

24 นางเยาวลักษณ  อินทรประสิทธิบ์ริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 64-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ 64-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการ 389,400  -  - 389,400

(การจัดการทั่วไป) (32,450 x 12)

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม

หมายเหตุ
เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน

เงินเดือน
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  12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง 
 

องคการบริหารสวนตําบลพระงาม ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางทุกตําแหนง ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม 
อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบล ครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ตามท่ี
กฎหมายกําหนดมีระยะเวลา 3 ป สอดคลองกับระยะเวลาการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2564 - 2566 

การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง นอกจากการพัฒนาความรู
ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติ
สวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว องคการบริหารสวนตําบลพระงาม ไดตระหนักถึงการพัฒนา            
ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด เชน การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร               
เพ่ือสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ 

1. องคการบริหารสวนตําบลพระงาม เปนองคกรท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน มีความเปดเผย
โปรงใส ในการทํางานโดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูล       
ซ่ึงกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ                 
เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดําเนินเองออกไปใหแก
ภาคสวนอ่ืนๆ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการ
ทํางานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตอง
เชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

2. องคการบริหารสวนตําบลพระงาม ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานท่ีตองเขาใจ
ประชาชน เปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา โดยตั้งคําถามกับตนเองเสมอวาประชาชนจะไดอะไร มุงเนน
แกไข  ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลของ
ทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลพระงาม มุงเนนใหประชาชนใชระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทัน
ความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชนใชบริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชน
ใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน ใหขอมูลผานไลน  Facebook เว็บไซด ของหนวยงานดวย 

3. องคการบริหารสวนตําบลพระงาม เปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย องคการบริหาร 
ทํางานโดยมีการเตรียมการณไวลวงหนามีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต
องคความรู ในแบบสหสาขาวิชาการเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพ่ือสราง
คุณคามีความยืดหยุน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจน                
เปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานใหม รวมท้ังทําใหบุคลากรมีความผูกผัน
ตอการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.            
ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องเครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560  
 ท้ังนี้ในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหาร                 
สวนตําบลพระงาม ตามแนวทางขางตนนั้น กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวง
ระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซ่ึงวิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม  
การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนา
พ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน การบริหารโครงการ  การใหบรกิาร  
การวิจัย ทักษะการติดตอสื่อสาร การเขียนหนังสือราชการ การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรตาง ๆ เปนตน 
 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องคการบริหารสวนตําบลพระงาม เห็นวามี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงาน
ทุกคนท่ีจําเปนตองมี เพ่ือเปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับองคการบริหารสวนตําบลพระงาม ประชาชน และประเทศชาติ ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์               
การยืดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การเขาใจในองคกรและระบบงาน การบริการเปนเลิศ              
การทํางานเปนทีม 
 
  

13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 
 

  องคการบรหิารสวนตําบลพระงาม ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
และพนักงานจาง เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  โดยพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล               
โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมิจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน 

ทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

 

ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 



                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

ภาคผนวก  
 
 



 
 
 
 
 
 

    คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
     ท่ี 264/2563 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓  ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม  

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และอํานาจตามความขอ 15 ขอ 16 แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  ประกอบกับหนังสืออําเภอพรหมบุรี ท่ี สห 0023.10/             
ว2376 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เรื่องการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 – 2566    

  องคการบริหารสวนตําบลพระงาม  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม  ประกอบดวย  
  1. นายกองคการบริหารสวนตําบลพระงาม     เปนประธานกรรมการ 
  2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระงาม      เปนกรรมการ 

3. ผูอํานวยการกองคลัง     เปนกรรมการ  
  4. ผูอํานวยการกองชาง        เปนกรรมการ 
  5. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกรรมการ 
  6. หัวหนาสํานักปลัด        เปนกรรมการและเลขานุการ 
  7. นักทรัพยากรบุคคล                             เปนผูชวยเลขานุการ 

  ใหผูไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566  ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม  ตามหนังสืออําเภอพรหมบุรี ท่ี สห 0023.10/ว2376            
ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566  โดยใหคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนงานและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  ลักษณะงานท่ีตอง
ปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของสวนราชการตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบล  
ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบล  โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล             ใน
ระยะเวลา ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566    
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  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  17  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นายวิรัตน  อ้ึงพานิช) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระงาม ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 

ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
ครั้งท่ี 1/2563 

วันอังคารท่ี  4  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น. 
ณ หองประชุมพระงาม  องคการบริหารสวนตําบลพระงาม 

-------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   4.1  เรื่องการพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  
                                      พ.ศ. 2564 - 2566 

   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
    
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
   .................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายช่ือผูเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
วันอังคารท่ี  4  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ หองประชุมพระงาม  องคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
…………………………………………………… 

ผูมาประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดแผนอัตรากําลัง 3 ป  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 

ครั้งท่ี 1/2563 
วันอังคารท่ี  4  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ หองประชุมพระงาม  องคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
 
ผูมาประชุม 

๑.  นายวิรัตน  อ้ึงพานิช     ปลัด อบต. พระงาม ปฏิบัติหนาท่ี  ประธานกรรมการ 
   นายก อบต.พระงาม 

 ๒.  นายวิรัตน  อ้ึงพานิช   ปลัด อบต. พระงาม      กรรมการ 
 3.  น.ส.อัญชลี  ยานไกล  ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
 4.  นายพนม  สกุณี     ผูอํานวยการกองชาง        กรรมการ 
 5.  น.ส.บุหลงรัตน  จรกัณหา   ผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ  กรรมการ 

6.  น.ส.เบญจวรรณ  สังขวงษ   หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการและเลขานุการ 
7.  น.ส.อธิพร  แสงนวล  นักทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

 
   

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
    นายวิรัตน  อ้ึงพานิช ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
ปฏิบัติหนาท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลพระงาม เปนประธานในท่ีประชุม และไดดําเนินการตามระเบียบ
วาระประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
นายวิรัตน  อ้ึงพานิช   สวัสดีคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ทุกทาน ตามคําสั่ง
ประธานกรรมการ   องคการบริหารสวนตําบลพระงาม ท่ี 264/2563 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 

2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม  
ไดแตงตั้ งทานเปนคณะกรรมจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป   ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
โดยใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลพระ
งาม ตามหนังสืออําเภอพรหมบุรี ท่ี สห 0023.10/ ว 2376  ลงวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2563 เรื่องการจัด ทําแผนอัตรากําลั ง 3  ป  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ี 
ตามกฎหมายกําหนดแผนงานและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และ
ปริมาณงานของสวนราชการตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบล ตลอดท้ัง
ภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคลและ
การจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  โดยกําหนดเปน 
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แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลในระยะเวลา ๓ ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  

มติท่ีประชุม                  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
    - ไมมี   
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายวิรัตน  อ้ึงพานิช  4.1 เรื่องการพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
ประธานกรรมการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

ตามท่ีแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
    2563 ขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม จะครบกําหนดใชบังคับ 

ในวันท่ี 30 กันยายน 2563 องคการบริหารสวนตําบลพระงาม จะตอง
ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -
2566  ใหแลวเสร็จกอนแผนอัตรากําลัง 3 ป ฉบับเดิมจะครบกําหนด  
เพ่ือนําเสนอ ก.อบต.จังหวัดสิงหบุรี พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือประกาศ
ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
อําเภอพรหมบุรี ท่ี สห 0023.10/ว 2376 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2563  เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ                 
พ.ศ.2564-2566  ซ่ึงมีสาระสําคัญพอสังเขปดังนี้  
1. การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  
2. บทวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจ 
           ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คํานึงถึงอํานาจหนาท่ีและกําหนด
ภารกิจตามยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาในชวงระยะเวลา 3 ป
ขางหนา ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให           
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  (2561 -2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผูบริหารทองถ่ินและ
สภาพปญหาภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ใหวิเคราะห
ศักยภาพเพ่ือประเมินถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) 
เพ่ือใหการดําเนินการเกิดประโยชนสูงสุดและอยูภายใตอํานาจหนาท่ี          
ตามกฎหมาย 
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ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว  
    3. บทวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคน 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วิเคราะหวาการดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีและภารกิจตามขอ 2 จะตองกําหนดพนักงานสวนทองถ่ิน คร ู
ลูกจาง พนักงานจาง ในตําแหนงใดและจํานวนเทาใด จึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบนั้นเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ท้ังนี้ ใหมีการเก็บสถิติปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนของแตละสวนราชการ  
การประเมินความตองการอัตรากําลังท่ีคาดวาจะสูญเสีย เนื่องจากการ
เกษียณ และการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม/ขนาดเดียวกัน  
4. บทวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน 

ใหมีการสํารวจแบบประเมินความรู ความสามารถของกําลังคนท่ีมี
อยาเพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝกอบรมกําลังคน
ใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
5. การกําหนดตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขางตน
มาจัดทํากรอบอัตรากําลัง  โดยแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -2566 กําหนดใหนํ าขอมูล พนักงานสวนตําบล ครู 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมไวในแผนอัตรากําลังฉบับนี้ โดยแยก
ขอมูลเปนแตละสวนราชการและเรียงตามลําดับรหัสสวนราชการ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว52 
ลงวันที 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการจัดตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินเขาสูประเภทตําแหนง (ระบบแทง)  
6. การกําหนดเลขท่ีตําแหนงและเลขท่ีสวนราชการ 

การกําหนดเลขท่ีตําแหนงและเลขท่ีสวนราชการในแผนอัตรากําลัง 
3 ป ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.5/ว52 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเขาสูประเภทตําแหนง (ระบบแทง) 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0809.4/         
ว849 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง การกําหนดเลขท่ีตําแหนงของ
ขาราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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7. ประมาณการคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง และประโยชน    
    ตอบแทนอ่ืน 
 การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลในแผน
อัตรากําลัง 3 ป ไดแก เงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบแทนอ่ืน  
 กรณีพนักงานสวนตําบลมีผูครองตําแหนง ใหประมาณการภาระ
คาใชจายเพ่ิมข้ึนในอัตรา 1 ข้ันของเงินเดือน 

กรณีพนักงานสวนตําบลเปนตําแหนงวาง ใหใชอัตราคากลาง
เงินเดือนของตําแหนงนั้น   
 กรณีพนักงานครู (ใชเงิน อบต.) ใหประมาณการภาระคาใชจาย
เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 6 ของอัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทน หากกรณี                  
ใชเงินอุดหนุนไมตองคิดภาระคาใชจาย 
 กรณีพนักงานครูเปนตําแหนงวาง (ใชเงิน อบต.)  ใหคํานวณอัตรา
เงินเดือนโดยใชอัตราข้ันต่ําสุดของอันดับ คศ.1 กับอัตราข้ันสูงของอันดับ 
คศ .2  รวม กันหารสองและคูณ ด วย  12  ค าตอบแทน  หากกรณี                  
ใชเงินอุดหนุนไมตองคิดภาระคาใชจาย 
 กรณีลูกจางประจํามีผูครองตําแหนง ใหประมาณการภาระ
คาใชจายเพ่ิมข้ึนในอัตรา 1 ข้ันของอัตราคาจาง 
 กรณีพนักงานจางตามภารกิจมีผูครองตําแหนง ใหประมาณการ
ภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ4 ของอัตราคาตอบแทน 
 กรณีพนักงานจางตามภารกิจเปนตําแหนงวาง ใหประมาณการ
ภาระคาใชจายตามอัตราคาตอบแทนในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี 

การประมาณการประโยชนตอบแทนอ่ืนในอัตราไมเกินรอยละ 15 
ของยอดรวมเงินเดือนคาจางในแตละป 
8. อัตราเงินประจําตําแหนง  
 การคํานวณเงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของพนักงานสวนทองถ่ิน ใหถือปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
9. ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป 

 ฐานการคํานวณงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ใหใช
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2563 เพ่ิมข้ึนอีก             
ไมเกินรอยละ 5 เพ่ือเปนฐานคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคล สําหรับงบประมาณรายจายประจําป 2565 และ 2566 ใหบวก
เพ่ิมข้ึนอีกไมเกินรอยละ 5  เพ่ือเปนฐานการคํานวณภาระคาใชจายตาม
มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน                
พ.ศ.2542 
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10. ความสมบูรณของแผนอัตรากําลัง 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอรางแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตอ ก.อบต.จังหวัด ภายในเดือน
สิงหาคม 2563 เม่ือ ก.อบต.จังหวัดมีมติเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 แลวใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป เพ่ือเปน
กรอบการกําหนดตําแหนง การใชตําแหนง การสรรหาผูมาดํารงตําแหนง 
และการพัฒนาบุคลากรในระยะเวลา 3 ปขางหนา 

    11. การกําหนดโครงสรางสวนราชการหรือปรับปรุงตําแหนงบริหาร 
การกําหนดโครงสรางสวนราชการ ให เปนไปตามประกาศ

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ   
12. การกําหนดหรือการปรับปรุงลูกจางประจํา หรือพนักงานจาง 
 ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
13. การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป  
 ในระหวางประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลัง 3 ป กรณีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีเหตุผลความจําเปนตองการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ 
การปรับประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับปรุงระดับตําแหนง 
การกําหนดตําแหนงเพ่ิม การยุบเลิกตําแหนง หรือการอ่ืนใดท่ีกระทบตอแผน
อัตรากําลัง 3 ป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอความเห็นชอบตอ ก.อบต.
จังหวัดแลวแตกรณี และใหจัดทําเปนประกาศปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ทุกครั้ง 
โดยใหระบุมติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งท่ีเทาใด เม่ือวันท่ีเทาใดใหชัดเจน เชนประกาศ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครัง้ท่ี ... 

14. กรณีภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลเกินรอยละ 40 
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0809.3/ว 1632 ลงวัน ท่ี 20 มิถุนายน 2555 เรื่องแนวทางการปรับลด
คาใชจายดานบุคลากรใหเปนไปตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

15. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 

พฤษภาคม 2563 เรื่องเครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assess,emt) โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใช เปนแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือปรับ เปลี่ ยนเปนรัฐบาลดิจิ ทัล ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 
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ในเบื้องตนคณะกรรมการไดทําการวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และไดวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคน และวิเคราะหการวางแผนการใช
กําลังคน และไดปรึกษาหารือนอกรอบกับผูบริหารและพนักงานสวนตําบล            
ของแตละสวนราชการแลว จึงไดมอบหมายให  นางสาวอธิพร  แสงนวล  ตําแหนง
ผูชวยเลขานุการ  ไปสรุปและจัดทํารางแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566  เพ่ือเปนแนวทางใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ไดพิจารณาอยางเปนทางการในวันนี้  จึงขอใหคณะกรรมการทุกทานไดชวยกัน
พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งตามรางแผนอัตรากําลัง 3 ป ท่ีไดแจกใหตามหัวขอ
ดังนี้   

         1. หลักการและเหตุผล 
                    2. วัตถุประสงค  
       3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

4. สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลพระงาม 
5. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลพระงาม 
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองคการบริหารสวนตําบลพระงาม  
จะดําเนินการ 
7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและ  
กรอบอัตรากําลัง 
8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
9. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
11. บัญชีแสดงจัดคนสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวน
ราชการ 
12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ 
พนักงานจาง 

ขอใหคณะกรรมการชวยตรวจสอบเนื้อหาวามีหัวขอใดท่ีตองการให
แกไขหรือเพ่ิมเติม ขอใหคณะกรรมการแจงท่ีประชุมไดเลยครับ  

นางสาวบุหลงรัตน  จรกัณหา ขอใหแกไขขอมูลดานการศึกษา  หนาท่ี 8  สถานท่ีตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
กรรมการ จากเดิมตั้งอยูหมูท่ี 5 แกไขเปนตั้งอยูหมูท่ี 3 เนื่องจากไดยายสถานท่ีตั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมแลวคะ 
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นางสาวเบญจวรรณ  สังขวงษ ขอใหแกไขขอมูลดานภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
กรรมการและเลขานุการ หนาท่ี 1, 2, 14  ใหแกไขขอความ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
แกไขเปนพระราชบัญญั ติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล             
พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  และแกไขขอความ
หนาท่ี 26 จากคําวา 7 ยุทธศาสตร เปน 6 ยุทธศาสตร คะ  

นายวิรัตน  อ้ึงพานิช   ปจจุบัน โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
ประธานกรรมการ พระงาม ประกอบดวย 4 สวนราชการ ไดแก สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และ        
มีกรอบอัตรากําลังคน จํานวนท้ังสิ้น 24 อัตรา ไดแก พนักงานสวนตําบล 
จํานวน 18 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 4 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา ซ่ึงเม่ือนํามาคิดภาระ
คาใชจายดานบุคคลในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 จะมีภาระดานบริหารงานบุคคลท้ังสิ้น ดังนี้ 

ประมาณการรายจายประจําป ภาระคาใชจายดานบุคคล (รอยละ) 
ป 2563  27,657,600 บาท  
ป 2564  29,040,480 บาท 
(เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 5 จากป 2563) 

8,485,344 บาท (รอยละ 29.22) 

ป 2565  30,492,504 บาท 
(เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 5 จากป 2564) 

8,761,482 บาท (รอยละ 28.73) 

ป 2566  32,017,129 บาท 
(เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 5 จากป 2565) 

9,042,864 บาท (รอยละ 28.24) 

กรณี หั ก เงิน เบี้ ยยั งชี พผู สู งอายุ และผู พิ การ ในขอบัญ ญั ติ
ปงบประมาณ 2563 ออกจากฐานในการคํานวณ จํานวน 8,540,400 
บาท จะคงเหลือเงินท่ีใช เปนฐานในการคํานวณภาระคาใชจาย ป 2564 
เทากับ (29,040,480-8,540,400 = 20,500,080) ดังนั้นภาระ
คาใชจายดานบริหารงานบุคคล  ป 2564 จะมีคาเทากับ รอยละ 41.39  
ซ่ึงจะทําใหภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร            
สวนตําบลพระงาม สูงเกินกวารอยละ 40 จึงมี ความจําเปนตองปรับลด               
ภาระค า ใช จ ายด านบ ริห ารงานบุ คคล ให เป น ไปตามมาตรา 3 5                           
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
ผ ม จึ ง ข อ เส น อ ให มี ก า รยุ บ ตํ า แ ห น งพ นั ก งาน จ า ง ท่ั ว ไป ท่ี ว า ง                      
จํานวน 1 อัตรา  ไดแก ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค)  โดยเม่ือยุบตําแหนงแลว ภาระคาใชจายดานบริหารงาน
บุคคลจะปรากฏ ดังนี้ 
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ประมาณการรายจายประจําป ภาระคาใชจายดานบุคคล (รอยละ) 
ป 2563  27,657,600 บาท  
ป 2564  29,040,480 บาท 
(เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 5 จากป 2563) 

8,361,144 บาท (รอยละ 28.79) 

ป 2565  30,492,504 บาท 
(เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 5 จากป 2564) 

8,637,282 บาท (รอยละ 28.33) 

ป 2566  32,017,129 บาท 
(เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 5 จากป 2565) 

8,918,664 บาท (รอยละ 27.86) 

 
กรณี หั ก เงิน เบี้ ยยั งชี พผู สู งอายุ และผู พิ การ ในขอบัญ ญั ติ

ปงบประมาณ 2563 ออกจากฐานในการคํานวณ จํานวน 8,540,400 
บาท จะคงเหลือเงินท่ีใช เปนฐานในการคํานวณภาระคาใชจาย ป 2564 
เทากับ (29,040,480-8,540,400 = 20,500,080) ดังนั้นภาระ
คาใชจายดานบริหารงานบุคคล  ป 2564 หลังจากยุบตําแหนงพนักงาน
จางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค) 
จํานวน 1 อัตรา จะมีคาเทากับ รอยละ 40.79  ซ่ึงก็ยังมีภาระคาใชสูงเกิน
กวารอยละ 40 ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงในอนาคตอาจจะตองมีการปรับ
ลดตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ ใหเปนตําแหนงพนักงานจางท่ัวไป เพ่ือ
เปนการควบคุมภาระคาใชจาย 

คณะกรรมการทุกทาน เห็นวาการกําหนดตําแหนงในรางแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ในครั้งนี้                
มีเหมาะสมหรือไมครับ ขอใหรวมกันเสนอความคิดเห็น ในการกําหนด
ตําแหนง ยุบตําแหนง ในแตละสวนราชการไดครับ โดยขอใหคณะกรรมการ
ทุกทานพิจารณาจากเอกสารประกอบการวิเคราะหคางานของปท่ีผานมา 
ของแตละสวนราชการ ซ่ึงเอกสารไดแนบทายอยูในภาคผนวก ในการเสนอ
เพ่ิมตําแหนงหรือยุบตําแหนงในแตละสวนราชการ ขอใหคณะกรรมการ         
ทุกทานคํานึงถึงภาระคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวยครับ  

นางสาวเบญจวรรณ  สังขวงษ  จากการวิเคราะหคางานของ ปลัด/รองปลัด เพ่ือดําเนินการ
กรรมการและเลขานุการ  กําหนดตําแหนงในแผนอัตรากัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564- 
    2566 รายละเอียดการวิเคราะหปรากฏดังนี้ 
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ท่ี ประเภท ตําแหนง อัตรากําลัง 
ท่ีตองการ 

 (วิเคราะหคางาน 
ปท่ีผานมา) 

อัตรากําลังท้ังหมด 
ท่ีมีอยูตามกรอบ

อัตรากําลัง 

อัตรากําลังท่ี
ตองการ 
เพ่ิม/ลด 

1. บริหารทองถ่ิน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
64-3-00-1101-001 

0.95 1  

2. บริหารทองถ่ิน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) (วาง) 
64-3-00-1101-002 

0.89 1  

 รวมอัตรากําลังท่ีตองการท้ังสิ้น 1.84 2 0 

ปลัด/รองปลัด ในฐานะผูกํากับดูแลทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนตํ าบลพระงาม ป จจุบัน มีตํ าแหน ง รวมท้ังสิ้น  2  อัตรา ไดแก                 
ปลัด อบต. 1 อัตรา และรองปลัด อบต. 1 อัตรา  ไดพิจารณาปริมาณ           
งานแลว  มีความเหมาะสมกับอัตรากําลังท่ีมีอยู  

จากการวิเคราะหคางานของสํานักปลัด อบต. เพ่ือดําเนินการ
กําหนดตําแหนงในแผนอัตรากัง 3 ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
รายละเอียดการวิเคราะหปรากฏดังนี้  

  ท่ี ประเภท ตําแหนง อัตรากําลัง 
ท่ีตองการ 

 (วิเคราะหคางาน 
ปท่ีผานมา) 

อัตรากําลังท้ังหมด 
ท่ีมีอยูตามกรอบ

อัตรากําลัง 

อัตรากําลังท่ี
ตองการ 
เพ่ิม/ลด 

1. อํานวยการ
ทองถ่ิน 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
64-3-01-2101-001 

1.24 1  

2. วิชาการ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
64-3-01-3102-001 

0.85 1  

3. วิชาการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
64-3-01-3103-001 

1.40 1  

4. วิชาการ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
64-3-01-3801-001 

1.40 1  

5. ท่ัวไป เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
64-3-01-4101-001 

1.11 1  

6. ท่ัวไป เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยชํานาญงาน 
64-3-01-4805-001 

2.18 1  

7. ท่ัวไป เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 
64-3-01-4805-002 

 1  
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ท่ี ประเภท ตําแหนง อัตรากําลัง 
ท่ีตองการ 

 (วิเคราะหคางาน 
ปท่ีผานมา) 

อัตรากําลังท้ังหมด 
ท่ีมีอยูตามกรอบ

อัตรากําลัง 

อัตรากําลังท่ี
ตองการ 
เพ่ิม/ลด 

8. ลูกจางประจํา เจาพนักงานธุรการ  0.79 1  

9. พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 0.73 1  

10. พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 0.78 1  

11. พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานขับรถยนต 0.74 1  

12. พนักงานจางท่ัวไป พนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกนํ้า
อเนกประสงค) 

3.24 1 2 

 รวมอัตรากําลังท่ีตองการ 14.46 12 +2 

สํานักปลัด อบต.  ปจจุบันมีตําแหนง รวมท้ังสิ้น 12 อัตรา ไดแก พนักงาน
สวนตําบล จํานวน 7  อัตรา  ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา  และ 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  ไดพิจารณาปริมาณงานใน
ภาพรวมของสํานักปลัดแลว สามารถกําหนดตําแหนงพนักงานเพ่ิมไดอีก               
2 อัตรา จึงมีความประสงคใหกําหนดตําแหนงนิติกรเพ่ิมเติม 1 อัตรา           
เพ่ือมาชวยปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการพิจารณาขอกฎหมาย การรวบรวม
ขอเท็จจริง พยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทางคดีการสอบสวน หรือการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการรองทุกขหรืออุทธรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ             
ท่ี เก่ียวของคะ แตติดเรื่องภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล               
ในปจจุบันคอนขางสูง เพ่ือเปนการประหยัดภาระคาใชจายก็เห็นดวยตามท่ี                
ทานประธานเสนอคือ ใหยุบตําแหนงพนักงานขับรถยนต (รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค) ซ่ึงเปนตําแหนงวางออกไปกอน เพราะมีตําแหนงพนักงาน
จางเหมาบริการ และ อปพร. ท่ีสามารถขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค              
แทนได และชะลอการเปดกรอบตําแหนงนิติกรไวกอน  

น.ส.อัญชลี  ยานไกล   จากการวิเคราะหคางานของกองคลัง เพ่ือดําเนินการกําหนด 
กรรมการ ตําแหนงในแผนอัตรากัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

รายละเอียดการวิเคราะหปรากฏดังนี้ 
ท่ี ประเภท ตําแหนง อัตรากําลัง 

ท่ีตองการ 
 (วิเคราะหคางาน 

ปท่ีผานมา) 

อัตรากําลังท้ังหมด 
ท่ีมีอยูตามกรอบ

อัตรากําลัง 

อัตรากําลังท่ี
ตองการ 
เพ่ิม/ลด 

1. อํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
64-3-04-2102-001 

1.75 1  
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ท่ี ประเภท ตําแหนง อัตรากําลัง 
ท่ีตองการ 

 (วิเคราะหคางาน 
ปท่ีผานมา) 

อัตรากําลังท้ังหมด 
ท่ีมีอยูตามกรอบ

อัตรากําลัง 

อัตรากําลังท่ี
ตองการ 
เพ่ิม/ลด 

2. ท่ัวไป เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (วาง) 
64-3-04-4201-001 

1.30 1  

3. ท่ัวไป เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
64-3-04-4203-001 

1.28 1  

4. ท่ัวไป เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 
64-3-04-4204-001 

1.21 1  

 รวมอัตรากําลังท่ีตองการ 5.54 4 +2 

กองคลัง  ปจจุบันมีตําแหนง รวมท้ังสิ้น 4 อัตรา ไดแก พนักงานสวนตําบล 
จํานวน 4 อัตรา ไดวิเคราะหคางานมีความจําเปนตองใชอัตรากําลังในกอง
คลัง จํานวน 6 อัตรา แตเนื่องจากมีพนักงานจางเหมาและบริการ จํานวน 
2 อัตรา ไดแกตําแหนงผูชวยงานพัสดุ  และผูชวยงานจัดเก็บรายได               
ซ่ึงไมไดนํามาวิเคราะหคางาน จึงสามารถใชตําแหนงดังกลาวแทนได  
พิจารณาปริมาณงานแลว มีความเหมาะสมกับอัตรากําลังท่ีมีอยู จึงไมขอ
กําหนดตําแหนงเพ่ิมคะ 

นายพนม  สกุณี    จากการวิเคราะหคางานของกองชาง  เพ่ือดําเนินการกําหนด
กรรมการ   ตําแหนงในแผนอัตรากัง 3 ป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  
    รายละเอียดการวิเคราะหปรากฏดังนี้  
ท่ี ประเภท ตําแหนง อัตรากําลัง 

ท่ีตองการ 
 (วิเคราะหคางาน 

ปท่ีผานมา) 

อัตรากําลังท้ังหมด 
ท่ีมีอยูตามกรอบ

อัตรากําลัง 

อัตรากําลังท่ี
ตองการ 
เพ่ิม/ลด 

1. อํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
64-3-05-2103-001 

1.27 1  

2. ท่ัวไป นายชางโยธา 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (วาง) 
64-3-05-4701-001 

1.72 1  

3. พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

ผูชวยนายชางโยธา  1  

 รวมอัตรากําลังท่ีตองการ 2.99 3 0 

กองชาง  ปจจุบันมีตําแหนง รวมท้ังสิ้น 3 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองชาง       
1 อัตรา และ นายชางโยธา (วาง) จํานวน 1 อัตรา  และ พนักงานจาง        
ตามภารกิจ ผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา  ไดพิจารณาปริมาณงาน
แลว มีความเหมาะสมกับอัตรากําลังท่ีมีอยูจึงไมขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมครับ  
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น.ส.บุหลงรัตน  จรกัณหา  จากการวิเคราะหคางานของกองการศึกษาฯ เพ่ือดําเนินการ
กรรมการ   กําหนดตําแหนงในแผนอัตรากัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564- 
    2566  รายละเอียดการวิเคราะหปรากฏดังนี้ 

ท่ี ประเภท ตําแหนง อัตรากําลัง 
ท่ีตองการ 

 (วิเคราะหคางาน 
ปท่ีผานมา) 

อัตรากําลังท้ังหมด 
ท่ีมีอยูตามกรอบ

อัตรากําลัง 

อัตรากําลังท่ี
ตองการ 
เพ่ิม/ลด 

1. อํานวยการทองถ่ิน ผูอํานวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน) 
64-3-08-2107-001 

2.36 1  

2. สายงานการสอน ครู คศ. 1 
16-2-0073 

1.17 1  

 รวมอัตรากําลังท่ีตองการ 3.53 2 +2 

กองการศึกษา ฯ ปจจุบันมีตําแหนง รวมท้ังสิ้น 2 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการ 
กองการศึกษา ฯ 1 อัตรา และครู 1 อัตรา  ไดวิเคราะหคางานมีจําเปนตอง 
ใชอัตรากําลังในกองการศึกษา จํานวน 4 อัตรา  แตเนื่องจากมีพนักงานจาง       
เหมาและบริการ จํานวน 2 อัตรา  ชวยงานการสอนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ซ่ึงไมไดนํามาวิเคราะหคางาน  ดังนั้น ไดพิจารณาปริมาณงานแลว มีความ
เหมาะสมกับอัตรากําลังท่ีมีอยูจึงไมขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมคะ 

นายวิรัตน  อ้ึงพานิช   ผมในฐานะผูกํากับดูแลหนวยตรวจสอบภายใน จากการวิเคราะห 
ประธานกรรมการ  คางานของหนวยตรวจสอบภายใน  เพ่ือดําเนินการกําหนดตําแหนงในแผน 

อัตรากัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 รายละเอียดการ 
    วิเคราะหปรากฏดังนี้ 

ท่ี ประเภท ตําแหนง อัตรากําลัง 
ท่ีตองการ 

 (วิเคราะหคางาน 
ปท่ีผานมา) 

อัตรากําลังท้ังหมด 
ท่ีมีอยูตามกรอบ

อัตรากําลัง 

อัตรากําลังท่ี
ตองการ 
เพ่ิม/ลด 

1. วิชาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชํานาญการ 
64-3-12-3205-001 

1.15 1  

 รวมอัตรากําลังท่ีตองการ 1.15 1 0 

หนวยตรวจสอบภายใน  ปจจุบันมีตําแหนง รวมท้ังสิ้น 1 อัตรา ไดแก 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา ไดพิจารณาปริมาณงานแลว             
มีความเหมาะสมกับอัตรากําลังท่ีมีอยูจึงไมขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมครับ 

นางสาวอธิพร  แสงนวล   ดวยสัญญาจางของพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัด 
ผูชวยเลขานุการ   จํานวน 2 ตําแหนง  ไดแก ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน และ 
    ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ จะสิ้นสุดสัญญาจางในวันท่ี 30  
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กันยายน 2563 ซ่ึงท้ังสองตําแหนงเปนตําแหนงท่ี มีลักษณะหนาท่ี             
ความรับผิดชอบเชนเดียวกับพนักงานสวนตําบล ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อตําแหนงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป เปนตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน และตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหสอดคลองกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลคะ  

นายวิรัตน  อ้ึงพานิช   จากการวิเคราะหคางานของทุกตําแหนง ของทุกสวนราชการ 
ประธานกรรมการ  ประกอบการการพิจารณาภาระคาใชจายดานบริหารงานบุคคลแลว ผมขอ 
    มติท่ีประชุมดวยครับ 
 
มติท่ีประชุม - เห็นชอบรายละเอียดในรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564-2566 และเห็นชอบใหยุบตําแหนง พนักงานขับรถยนต
(รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค) จํานวน 1 อัตรา  

 
ระเบียบวาระท่ี  5            เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน              มีคณะทํางานทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาอีกหรือไม         

ถาไมมีขอมอบหมายให นางสาวอธิพร  แสงนวล  ตําแหนงผูชวยเลขานุการ
ไดดําเนินการแกไขรางแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564-
2566 ในสวนท่ีพิมพไมถูกตอง แกไขใหถูกตองเรียบรอย พรอมท้ังจัดสง
รางแผนอัตรากําลัง 3 ป และจัดสงเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี (ก.อบต.จังหวัดสิงหบุรี)          
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอไป   

 
ปดประชุมเวลา 11.45 น.  
 

 
 
  (ลงชื่อ)                                       ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางสาวเบญจวรรณ  สังขวงษ) 
              กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
  (ลงชื่อ)                                       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายวิรัตน  อ้ึงพานิช)  
                   ประธานกรรมการ 
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