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๑.หลักการและเหตุผล 
การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) เปนมิติหน่ึงที่หลายๆ คนให

ความสนใจเปนอยางมาก ซึ่งหัวใจสําคัญคือ การกระจายอํานาจการบริหารไปยังผูบริหาร หรือที่เราเรียกวา 
“Let the manager manages” 

การบริหารงานบุคคลก็เปนสวนหน่ึงที่ผูบริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงานบคุคล
ใหมๆ มักมีออกมาใหเห็นเสมอโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่องคกรควรจะไดรับ การวางแผนกําลังคนเปน
เทคนิคหน่ึงที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหมไดเปนอยางดี เน่ืองจากจะชวยลดคาใชจายดาน
บุคคลและยังเปนการสรางความชัดเจนใหกับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนในระยะสั้นหรือระยะยาว
ไดเปนอยางดีดวย แนวคิดที่จะทําใหองคกรมีความมั่นคงในดานกําลังคน (Manpower/workforce Stability)
น้ันมีอยูสองประการ ไดแก  

๑.ความพยายามเตรียมความพรอมในดานกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความยากและทาทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะทําใหคนที่มีความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยูกับองคกรและสามารถรองรับความตองการของผูบริหารในการใชงานคนกลุม
น้ีไดตลอดเวลา  

๒. การเตรียมความพรอมในการปองกันการขาดกําลังคนหรือการสูญเสียกําลังคนในองคกร เน่ืองจาก
จะทําใหองคกรขาดความมั่นคงในดานกําลังคน ซึ่งในประการน้ีน้ัน องคกรจะทราบดีวาในแตละสายอาชีพจะมี
รอบการเปลี่ยนผานหรือการหมุนเวียนการเขาออกของคนในสายอาชีพน้ัน ซึ่งเรียกวาจักรสายอาชีพ (Career 
life cycle) เมื่อไร จํานวนเทาใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพน้ันไดดีที่สุด สําหรับการวางแผน
กําลังคนน้ันปจจัยตางๆ ที่อาจคํานึงถึงไดแก 

๒.๑ ปจจัยดานการจางพนักงานในองคกรโดยสวนใหญจํานวนพนักงานน้ันจะถูกเก็บไวใน
ฐานขอมูลขององคกรอยูแลว การทราบจํานวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ขอมูลน้ันจะทําใหผูบริหาร
สามารถกําหนดสัดสวนกําลังคนโดยอาจใชสูตรตางๆ ในการแทนคาในแตละแผนกได อีกทั้งยังรูขนาดกําลังคน
ในแตละแผนกวามีมากหรือนอยรวมทั้งมีแนวโนมจะขาดกําลังคนหรือไม 

๒.๒ ปจจัยดานอายุของพนักงานในองคกรการทราบอายุสวนใหญของพนักงานในแตละฝายจะทาํ
ใหผูบริหารทราบวาจะมีพนักงานจํานวนเทาไหรที่จะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีขอมลูมาใน
อดีตวาสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในชวงอายุเทาใด จะทําใหผูบริหารสามารถประเมินไดวาจะ
ขาดกําลังคนเทาไร และจะตองเตรียมหากําลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจํานวนเทาไรและตลาดแรงงานไหน 

๒.๓ ปจจัยดานสายงานที่มีความขาดแคลนการที่ผูบริหารทราบวาจะหากําลังคนในสายงานที่มี
ความขาดแคลนไดจากที่ใดและตลาดแรงงานแหลงใดมีคนที่ตองการมากที่สุด จะทําใหองคกรมีความไดเปรียบ
เปนอยางมากเน่ืองจากจะสามารถทาบทามคนที่องคกรตองการไดกอนเวลาที่มีความขาดแคลน 

๒.๔ ปจจัยดานจํานวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองคกรในแตละปการที่ผูบริหารทราบโดย
เฉลี่ยแลวองคกรจะขาดกําลังคนเทาไรในแตละปน้ันจะทําใหผูบริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณลวงหนา
ไดวาจะตองใชงบประมาณจํานวนเทาใดในการจางคนทีอ่งคกรมีความตองการเพิ่มข้ึน 

๒.๕ ปจจัยดานการสูญเสียกําลังคนโดยเฉลี่ยในแตละปปจจัยน้ีถือเปนขอที่สําคัญปจจัยหน่ึง
เน่ืองจากจะทําใหผูบริหารทราบคราวๆ ไดวาในแตละปฝายไหนที่มีความจําเปนจะตองเตรียมกําลังคนเปน
อันดับแรกและฝายไหนที่ตองมีการเตรียมกําลังคนเปนฝายสุดทาย ทั้งน้ีจะทําใหผูบริหารสามารถกําหนด
แผนการขาดแคลนกําลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหากําลังคนประเภทน้ันมาทดแทนไดลวงหนา 
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สําหรับการวางแผนกําลังคนเปนกระบวนการในการพยากรณจํานวนคน การพัฒนาคนในองคการ การ
ใชคนและการควบคุมคน โดยที่องคการจะตองมั่นใจวาองคการมีปริมาณคน มีคนที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและ
คุณลักษณะตามที่ตองการในหนวยงานตางๆ อยางถูกตองเหมาะสมและในเวลาที่ตองการ รวมทั้ง ตองมี
วิธีการใชคนเหลาน้ันใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอองคการ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ไดใหความหมายของการ
วางแผนกําลังคนไว ๔ประการ ดังน้ี  
 ๑. การวางแผนกําลังคน คือการวางแผนการทดแทน การวิเคราะหการออกจากงานของกําลังคน การ
กําหนดวิธีการที่จะใชในการวางแผนอาชีพสําหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสําหรับการวางแผนคัดเลือกและ
การเลื่อนตําแหนงคนงานและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายคาจางกับการคัดเลือกคนเขาทํางาน 
 ๒. การวางแผนกําลังคน คือการวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดของหนวยงาน ไดแก การเลือกสรร การบรรจุ การฝกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและคาจาง 
ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ และอื่นๆ 
 ๓. การวางแผนกําลังคน คือ นโยบายดานกําลังคนและการจางงานเมื่อพิจารณาในแงเศรษฐกิจ ตาม
กรอบน้ีจะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนตามความหมายน้ี จะมองในแงโครงสรางของประชากร
และผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบ
ตอเน่ืองที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนดวยเครื่องจักร 
 ๔. การวางแผนกําลังคนเปนกระบวนการที่ทําใหองคการหน่ึงสามารถที่จะมีบุคคลและประเภทของ
บุคคลในปริมาณที่ถูกตองเหมาะสม ในแหลงที่ถูกตอง ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งกอใหเกิดประโยชนและประหยัด
สูงสุดสําหรับความสําคัญของการวางแผนกําลังน้ัน สามารถสรุปไดดังน้ี 

๔.๑การวางแผนกําลงัคนทําใหองคการสามารถคาดการณสิง่ที่อาจจะเกิดข้ึนลวงหนาในอนาคตจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยี  

๔.๒การวางแผนกําลงัคนทําใหทราบขอมลูพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของกําลังคนทีม่ีอยูในปจจบุัน 
ทั้งน้ีเพือ่ปรับการใชกําลงคนใหยืดหยุนกับสภาพการณทีเ่ปลีย่นแปลง 

๔.๓การวางแผนกําลังคนจะเปนสิ่งที่ เ ช่ือมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยเขากับ
กระบวนการวางแผนองคการ 

๔.๔การวางแผนกําลังคนจะทําใหองคการทราบความสัมพันธระหวางผลผลิตที่พนักงานผลิตไดกับ
เกณฑที่องคการต้ังไว 

๔.๕การวางแผนกําลังคนจะทําใหองคการสามารถวางแผนความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรใน
แตละอาชีพและในละระดับ 

๔.๖การวางแผนกําลังคนจะทําใหองคการสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภทและระดับทักษะของ
บุคคลใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดให ซึ่งจะเปนผลทํา
ใหทั้งองคการและบุคคลบรรวัตถุประสงคของตนโดยไดรับผลประโยชนสูงสุดในระยะยาว 

๔.๗การวางแผนกําลังคนจะทําใหองคการพยากรณเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ ในอนาคตเพื่อการ
กําหนดวัตถุประสงคและโครงการใหสอดคลองกับเงื่อนไขดังกลาว ตลอดจนการวางเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหสัมพันธกับเงื่อนไขตางๆ 

๔.๘การวางแผนกําลังคนจะทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษยเกิดประโยชนสงูสดุ 
เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนตองใชทรัพยากรบริหารจํานวนมากและตองใชเวลามาก 

จากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.)เรือ่ง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบั
อัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.อบต.จังหวัด
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สมุทรสาคร)กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวาจะมีตําแหนงใดระดับใด อยูในสวนราชการใด 
จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 
ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลบานไทรที่จะตองจายในดานบุคคลโดยให
องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงจัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
(ก.อบต.)ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.
อบต.)กําหนดประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.อบต.)ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนดแนวทางให
องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงจัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเปนกรอบใน
การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยใหเสนอใหคณะกรรมการพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร)พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยได
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจ
หนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงวิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวาง
แผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง ๓ป 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงจึงไดจัดทําแผนอตัรากาํลงั๓ป 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๐ข้ึน 

๒. ความจําเปนในการทําแผนอตัรากําลัง 

๑. การวางแผนอัตรากําลัง เพื่อแกปญหาเรื่องการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับตําแหนงตอง
ดําเนินการในภาพรวมทั้งหนวยงาน เนนถึงโครงสรางวัตถุประสงคและขอบเขตหนาที่ของหนวยงาน ให
สอดคลองกับนโยบายโครงการ และแผนงานของหนวยงาน โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังลวงหนา ๓ป 

๒. ตองมีแผนกําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลและแผนงบประมาณ 
(แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกําหนดอัตรากําลังคนตองสอดคลองกับ
แผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผน
กําลังคน) 

๓. การทบทวนตรวจสอบหนาที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพื่อปองกันปญหาหนาที่
ซ้ําซอน คนลนงานและกําลังคนไมเพียงพอของหนวยงาน 

๔. เพื่อแกปญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะตองปรับปรุงแกไขทั้งระบบไปพรอมๆ กัน ทั้งหนาที่ของ
หนวยงาน โครงการ ระบบงาน การกําหนดตําแหนงและการปรับระดับตําแหนง 

๓.วัตถุประสงค 

๑. เพื่อเปนการปรับปรุงหนาที่ความรับผิดชอบเปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ
ใหชัดเจนไมซ้ําซอนทั้งในหนวยงานและระหวางหนวยงานเพื่อใหรูวาชวงเวลาในชวงเวลาหน่ึงหนวยงานมี
บทบาทหนาที่อยางไร 
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๒. เพื่อเปนการปรับปรุงสวนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาวาสวนราชการเดิมเหมาะสม
หรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไรระบบงานถูกตองเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบาง 

๓. เพื่อตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชคน (Post Audit) เปนการตรวจสอบทั้ง
จํานวน ระดับและสายงานเพื่อดูวาการมอบหมายหนาที่งานเปนไปตามที่ ก.อบต. กําหนดหรือไมมีการใชคนไม
ตรงกับตําแหนงที่ ก.อบต. กําหนดบางไหม 

๔. เพื่อเปนการกําหนดกรอบอัตรากําลังพิจารณาวาในระยะเวลาขางหนา (๓ป)องคการบริหารสวน
ตําบลตําบลกาหลงมีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ตองใชคนเทาไร ระดับใดบางใหสอดคลองกับมาตรการจาํกดั
กําลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม 

๕. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑและมาตรฐานการวิเคราะหตําแหนง โดยใหแตละสวนราชการซึ่งเปนผูที่มี
ความเขาใจในหนาที่การงานดีมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑจะชวยใหกระบวนการกําหนดตําแหนงมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเหมาะกับสวนราชการน้ันๆ 

๖. เปนการจัดทํารายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใชเปนหลักฐานวา
ตําแหนงใดมีหนาที่การงานอะไรบาง ทําใหสะดวกในการพิจารณาวิเคราะหตําแหนง การตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและเปนคูมือในการมอบหมายงานดวย 

๗. เปนการสรางความกาวหนาในสายอาชีพตาง ๆ เปนการศึกษาวาในแตละสายงานมีปญหาอะไรจะ
แกปญหาดวยวิธีใดเพื่อใหทุกสายงานมีทางกาวหนาไดตามความเหมาะสม 

๘. เพื่อสรางและรกัษาพนักงานไวในระบบราชการ มีการนําหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงโดย
พิจารณาจากผลงานสรางความกาวหนาในสายงาน  
                - กําหนดข้ึนตามความจําเปนอยางย่ิงเพือ่ประโยชนทางราชการ 
                - กําหนดหนาที่ไวอยางแนนอนเปนรายตําแหนง 
                - มีระบบการเขาสูตําแหนง ระบบการเลื่อนตําแหนงการยุบเลิกและถายเท เปนตําแหนงที่กําหนด
เปนการเฉพาะตัวประเมินผลงานเปนระยะ ๆ 
                - มีระบบการติดตามผลงาน หากไมสามารถปฏิบัติไดตองมีการโยกยายหรือยุบเลิกตําแหนง 

๙. เพื่อเปนการปรบัปรุงหนวยงานการเจาหนาทีเ่ปนสิ่งที่ตองทําควบคูกับการวางแผนอัตรากําลัง ซึ่ง
หนวยงานการเจาหนาทีจ่ะตองเปนผูรบัชวงงานและดูแลใหเปนไปตามแผนอตัรากําลังโดยตอง 
                - ตรวจสอบระบบการบรหิารงานบุคคลมีอะไรตองทําบาง มีปญหาอยางไรและตองปรับปรงุอะไร 
                - ปรับปรงุระบบการบรหิารงานบุคคลทั้งงานประจําและงานบรกิาร 
                - ตองมีบุคลากรที่เขมแข็ง มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเปนอยางดี 

๑๐.เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงมีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม 
ไมซ้ําซอน 

๑๑.เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงมีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง โครงสราง
ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินแต
ละประเภทและตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒.เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลวาถูกตอง
เหมาะสมหรือไม 
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๑๓. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลตําบลกาหลง 
 ๑๔.เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงสามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแตงต้ัง
ขาราชการเพื่อใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลตําบกาหลงเกิดประโยชนตอประชาชนเกิด
ผลสมัฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาทีม่ีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนการตอการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางดี 

๑๕.เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

๔. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ป 

โดยทั่วไปการกําหนดจํานวนตําแหนงตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล ควรคํานึงถึงการ
กําหนดใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานขององคการบริหารสวน
ตําบล ในการวิเคราะหจํานวนตําแหนงจําเปนที่เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องน้ี จะตองหาวิธีการมาใช
ในการวิเคราะหใหเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะหตําแหนงที่ใชอยูในปจจบุนัมอียู
หลายประการ แตกอนที่จะพิจารณาวิเคราะหจํานวนตําแหนงในสวนราชการใด จําเปนอยางย่ิงที่จะตองทราบ
รายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังตอไปน้ี คือ 

1. หนาที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการดําเนินงานของหนวยงานที่จะกําหนด
จํานวนตําแหนงให 

2. การจัดแบงหนวยงานและอัตรากําลังใหหนวยงานที่จะกําหนดตําแหนง โดยจําเปนตองทราบ
อัตรากําลังเจาหนาที่ที่มีอยูเดิมและที่จะกําหนดเพิ่มข้ึนใหม 

3. เหตุผลและความจําเปนที่จะตองมีตําแหนงเพิ่มข้ึนจากเดิม เชน มีกฎหมายอะไรที่ใหอํานาจแกสวน
ราชการน้ันเพิ่มข้ึน มีงานใหมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการ
ความชวยเหลือจากตางประเทศ หรือเปนขอผูกพันกับรัฐดานใดหรือรองรับการดําเนินงานตามกลยุทธที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงในดานใดหรือตามนโยบายของผูบริหาร งาน
เดิมมีอะไรบางที่มีปริมาณงานเพิ่มข้ึนจนเกินกวาอัตรากําลังเจาหนาที่ที่มีอยูเดิมจะปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงลงได 
เชน การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่มหนวยงานข้ึนมาใหมตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 

4. เกณฑการคํานวณจํานวนตําแหนงซึ่งสวนราชการไดกําหนดข้ึน โดยปกติสวนราชการที่จะกําหนด
จํานวนตําแหนง โดยอาศัยเกณฑที่กําหนดข้ึน โดยการเปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยูเดิมกับภาระงานที่ตองทํา 
โดยคํานวณมาตรฐานการทํางานใหไดวา คน ๑ คน ใน ๑ วัน สามารถทํางานในตําแหนงไดมากนอยเพียงใด 
และภาระงานทั้งปที่จะมีจํานวนเทาใด เพื่อที่จะคํานวณวาใน ๑ ป ใชจํานวนคนเทาใดตอภาระงานน้ัน และ
อัตรากําลังเจาหนาที่ที่มีอยูในขณะน้ีมีมากนอยกวาเกณฑที่คํานวณไวหรือไม 

5. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะกําหนดข้ึนใหมเปนรายตําแหนง ควรทราบกอนวา การ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน (Mission Oriented) น้ันเปนอยางไร มิใชพิจารณาเฉพาะจากเจาหนาที่ที่ควร
ปฏิบัติงานเทาน้ัน (Function Oriented) 
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ขั้นตอนสําหรับการวางแผนอัตรากําลัง มีดังน้ี 
1. ทบทวนกระบวนการทํางานและข้ันตอนการทํางาน รวมทั้งเวลาที่ใชในแตละข้ันตอน 
2. ทําการสํารวจภาระงานขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานที่ตองทํา

เพิ่มหรือไมจําเปนตองทําหรือใชเทคโนโลยีมาชวยทําได 
3. รวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการวางแผนอัตรากําลงัประจําป เชน จํานวนบุคลากร

ปจจุบัน งบประมาณทีห่นวยงานไดรับการจัดสรร 
4. นํางบประมาณทีห่นวยงานไดรบัการจัดสรรมาคํานวณอัตรากําลัง โดยคิดจากคาจางเงินเดือน

บุคลากร และคาใชจายรายกจิกรรมตามแผนดําเนินงาน 
5. ใชเทคนิคการวิเคราะหอื่น ๆ เพิม่เติม เชน วิธีเปรียบเทียบอตัราสวน (ratio 

analysis) ประสิทธิภาพการทํางาน พนักงานตออุปกรณ  
6. นําการวิเคราะหตาง ๆ มาเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรทีเ่หมาะสมสอดคลองกบังบประมาณที่

ไดรับการจัดสรร 
7. จัดทําแผนอัตรากําลังประจําปของหนวยงานตาง ๆ 
8. ควบคุมอัตรากําลังคนตามแผนอัตรากําลังประจําป 
9. ดําเนินการปรบัปรุงอัตราลงัลด-เพิ่มจํานวนบุคลากรดวยวิธีการทีเ่หมาะสม เชน เกลี่ยคนจาก

หนวยงานที่มีอัตรากําลังเกินมาปฏิบัติงานในหนวยงานที่อัตรากําลงัขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงขอมูลอัตรากําลังคนครัง้ตอไปภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน ควรจะตองพิจารณาถึงกําลังเงิน กําลัง
งบประมาณ กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและหนาที่ความรับผิดชอบควรเปน
เรื่องที่เปนประโยชนตอทองถ่ินอยางแทจริง หากเกินกวาภาระหรือเปนนโยบายซึ่งรัฐบาลตองการความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกันทั้งประเทศก็ไมควรมอบใหทองถ่ินดําเนินการ เชน งานทะเบียนที่ ดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถ่ินดําเนินการ มีขอพิจารณาดังน้ี 
 ๑. เปนงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน และงานที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในชีวิต
ความเปนอยูของชุมชน ไดแก การกอสรางถนนสะพาน สวนหยอมสวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย 
 ๒. เปนงานที่เกี่ยวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชนงานดับเพลิง 
 ๒.๑ เปนงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ดานน้ีมีความสําคัญตอประชาชนในทองถ่ินมาก เชน การจัด
ใหมีหนวยบริหารทางสาธารณสุขจัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชราเปนตน 
 ๒.๒ เปนงานที่เกี่ยวกับการพาณิชยทองถ่ิน หากปลอยใหประชาชนดําเนินการเองอาจไมไดรับผลดี
เทาที่ควรจะเปน จัดใหมีโรงรับจํานํา การจัดตลาดและงานตางๆ ที่มีรายได โดยสามารถเรียกคาบริการจาก
ประชาชน 
 ๓กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดสมุทรสาครไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  
 ๔.กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ 
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 ๕.กําหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามี
สวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาที่ที่
ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูกจางประจําในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 
 ๖. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 ๗.จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจาย 
 ๘.ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถอยางนอยปละ ๑ครั้ง 
 

๕.สภาพปญหาของพืน้ที ่
 ๑.  ท่ีต้ัง  ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลกาหลง   ต้ังอยูหมูที่  ๒  ตําบลกาหลง   อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร  อยูหางจากจงัหวัดสมุทรสาครประมาณ   ๑๘   กิโลเมตร  มีพื้นทีร่วม   ๓๐.๒๗   ตาราง
กิโลเมตร  

   ทิศเหนือ     ติดตอกับตําบลโรงเข          อําเภอบานแพว             จังหวัดสมุทรสาคร 
   ทิศใต     ติดทะเลดานอาวไทย          อําเภอเมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร 
   ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลบางโทรัด      อําเภอเมืองสมทุรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร 
   ทิศตะวันตก    ติดตอกับตําบลนาโคก         อําเภอเมืองสมทุรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 ๒.  ภูมิประเทศ    ตําบลกาหลง   ต้ังอยูติดชายทะเล เปนที่ราบลุมมีนํ้าทะเลทวมถึง  พื้นที่สวนใหญ
เปนดินเค็ม    เหมาะที่จะทํานาเกลือ   การประมงชายฝง   ผลิตกะป   และเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
 

หมูท่ี บาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร เน้ือท่ี 

(ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 
๑. บานกาหลงบน ๕๘ ๑๓๗ ๑๓๔ ๒๗๑ ๐.๓๔ 
๒. บานกลาง ๖๑๖ ๗๔๕ ๗๗๘ ๑,๕๒๓ ๗.๑๖ 
๓. บานลาง ๑๒๔ ๒๕๓ ๒๘๖ ๕๓๙ ๕.๒๐ 
๔. บานนาขวาง ๘๖ ๒๐๐ ๒๐๗ ๔๐๗ ๔.๙๕ 
๕. บานนาขวาง ๑๐๔ ๒๗๒ ๒๑๓ ๔๖๕ ๓.๒๔ 
๖. บานทองคุง ๑๓๖ ๓๑๐ ๓๒๐ ๖๓๐ ๑.๗๙ 
๗ บานชายทะเล ๑๖๒ ๓๑๘ ๓๓๕ ๖๕๓ ๓.๓๓ 
๘ บานบน ๙๓ ๒๑๑ ๒๒๐ ๔๓๑ ๔.๒๖ 

รวม ๑,๓๗๙ ๒,๔๒๖ ๒,๔๙๓ ๔,๙๑๙ ๓๐.๒๗ 
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แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครอง ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง 
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๓.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรนํ้า ในเขตพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลกาหลง มีแหลงนํ้าธรรมชาติ  จํานวน ๑๐ แหง  
ดังน้ี 
  ๑.  คลองสุนัขหอน   ๖.  คลองตาต่ิง  (หมู ๖)         
  ๒.  คลองทุง(นาขวาง)     ๗.  คลองคุณหลวง (หมู ๓) 
  ๓.  คลองตาเที่ยง (ทางรถไฟ กาหลง)   ๘.  คลองกาหลง(หมู ๘) 
  ๔.  คลองนาขวาง (นาขวาง)    ๙.  คลองตาตอ(หมู ๖) 
  ๕.  คลองขุด (นาขวาง)   ๑๐. คลองบางพลีนอย (หมู ๖) 
 บอบาดาลในเขตพื้นที่ตําบลกาหลง มจีํานวน ๑๒ บอ ครอบคลุมพื้นทีใหบริการทั่วทัง้ตําบล โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

      -   หมู  ๑   บานกาหลง จํานวน   ๒  บอ 
      -   หมู  ๒   บานกลาง  จํานวน   ๓  บอ 
      -   หมู  ๓   บานลาง  จํานวน   ๑  บอ 
      -   หมู  ๔   บานนาขวาง จํานวน   ๑  บอ 
      -   หมู  ๕   บานนาขวาง จํานวน   ๑  บอ 
      -   หมู  ๖   บานทองคุง จํานวน   ๑  บอ 
      -   หมู  ๗   บานชายทะเล จํานวน   ๒  บอ 
      -   หมู  ๘   บานบน  จํานวน   ๑  บอ 

 

 ๔.  การคมนาคม 
 การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตําบลและหมูบาน   มีรายละเอียด  

ดังน้ี 
  ๑. ถนนสายหลักที่ติดตอกบัอําเภอ   ถนนพระราม ๒  (ธนบุรี – ปากทอ) 
  ๒. ถนนภายในหมูบานเปนถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ถนนลงหินคลกุ 
  ๓. ทางรถไฟ   สาย  มหาชัย – แมกลอง 

 

 ๕.  การโทรคมนาคม/สาธารณูปโภค 
 จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชในเขตพื้นที่ตําบลกาหลงมีครัวเรือนที่มีไฟฟาใชครบ  ทุกหลงัคา
เรือน    คิดเปน ๑๐๐  เปอรเซ็นต   

การสื่อสาร 
๑.  ตูโทรศัพทสาธารณะ   ๖  แหง ต้ังอยูตามบริเวณดังน้ี 

-  ปม ปตท.       -   วัดกาหลง 
-   สะพานขามคลองนาขวาง -   ขางโรงงาน ฟูดเด็กซ 
-   ปากทางเขาวัดกาหลง -   บริเวณวัดนาขวาง 

๒.  หอกระจายขาว/เสียงตามสาย    ๗   แหง  ดังน้ี 
         -   ต้ังอยูบริเวณ   วัดกาหลง     -   ต้ังอยูบริเวณ  แทงคนํ้า  ม.๘ 
        -   ต้ังอยูบริเวณ  บานนายจง   ม.๒ -   ต้ังอยูบริเวณ  บานนายชอบ  ม.๘ 

        -   ต้ังอยูบริเวณ  ที่อานหนังสือพิมพ  ม.๓-   ต้ังอยูบริเวณ  วัดนาขวาง 
        -   ต้ังอยูบริเวณ  วัดแกวมงคล (ชายทะเล)   
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 ๖.  สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 ๑.   อาชีพ  ราษฎรในเขตองคการบรหิารสวนตําบลกาหลงประกอบอาชีพ ดังตอไปน้ี 
   ๑.  ทําการประมง   ๕.  คาขาย 
   ๒.  ทํานาเกลือ    ๖.  รับราชการ 
   ๓.  เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดนํ้าเค็ม  ๗.  ประกอบธุรกจิสวนตัว 
   ๔.  อาชีพรับจาง 
 

 ๒.  หนวยธุรกิจ/การบริการ ในเขต อบต.กาหลง 
    ปมนํ้ามันและกาซ จํานวน   ๒ แหง 
    อูซอมรถ  จํานวน   ๒ แหง   
    รานเสริมสวย จํานวน   ๕ แหง   
    ฟารมเลี้ยงปลา จํานวน   ๓ แหง   
    โกดังเกบ็เกลือ จํานวน   ๔ แหง   
    โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน   ๑๔ แหง  
 

๗.  การศึกษา/กีฬา/นันทนาการ 
  ๑.  โรงเรียนมสีถานศึกษาสังกัด  สพฐ.  จํานวน  ๓แหง 
    โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) 
    โรงเรียนบานนาขวาง  
    โรงเรียนบานชายทะเลกาหลง 

๒.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  ๒ศูนยดังน้ี 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกาหลง 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง 

๓.  ทีอ่านหนังสือพิมพประจําหมูบาน   มีท่ีอานหนังสือพิมพ จํานวน ๔ แหง  ดังน้ี 
    ต้ังอยู  หมูที่   ๑    บริเวณ  บานผูใหญ 
    ต้ังอยู  หมูที่   ๓    บริเวณ  ขางทางรถไฟ 
    ต้ังอยู  หมูที่   ๖    บริเวณ  บานตาบอ 
   ต้ังอยู  หมูที่   ๘    บริเวณ บานกํานัน 
 ๘.  สถาบันและองคกรทางศาสนา  
         ๑.  วัด      มีจํานวน      ๓     แหง   ดังน้ี 
                    *  วัดกาหลง        ต้ังอยู  หมูที่  ๑    บานกาหลง 
    *  วัดนาขวาง       ต้ังอยู  หมูที่  ๔    บานนาขวาง 
    *  วัดแกวมงคล  (ชายทะเลกาหลง)        ต้ังอยู  หมูที่   ๗   บานชายทะเล 
         ๒.  ศาลเจา    มีจํานวน      ๔     แหง   ดังน้ี 
                    *  ศาลพอปปูากคลองนาขวาง  ต้ังอยู  หมูที่   ๑    บานกาหลง 
                    *   ศาลเจาพอกมิทง             ต้ังอยู  หมูที่   ๗    บานชายทะเล 
                    *   ศาลพอแกะ                   ต้ังอยู  หมูที่   ๗    บานชายทะเล 
                    *   ศาลตาหลวง                  ต้ังอยู  หมูที่   ๗    บานชายทะเล 
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 ๙.  การสาธารณสขุ 
  มีสถานบริการสาธารณะสุข  จํานวน  ๑แหง  คือโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลกาหลง  ต้ังอยู
หมูที่ ๘ บริเวณสถานีรถไฟกาหลง 
 ๑๐.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  -   มีศูนย อปพร.  จํานวน  ๑  ศูนย 
     -  มีที่พักสายตรวจตําบลกาหลง  จํานวน  ๑  แหง 

 
วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 
 วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง 
 “เปนตําบลแหงการเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   ทามกลางสภาพแวดลอมที่สวยงาม   
ประชาชนอยูดีมีสุขภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

พันธกิจ (Mission)พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง 
๑.  พัฒนาความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจของประชาชน ใหอุมชูตัวเองและครอบครัวภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  สงเสริมยกระดับ คุณธรรม จริยธรรมดานการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลกาหลง
ภายใตหลักเกณฑของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

๓.  ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนทองถ่ิน พัฒนาสูการเรียนรูตลอดชีวิต   

๔.  สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหเขาใจในบทบาทหนาที่ พัฒนาการเมืองภาคประชาชนเพื่อการมี
สวนรวมและการตรวจสอบจากประชาชน 

๕.  สงเสริม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  

๖.  ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ แหลงทองเที่ยวภายในตําบลใหมีมนตเสนหดึงดูดใจนักทองเที่ยว 

๗.  พัฒนาสูความเปนครัวโลกทางดานอาหารทะเลและศูนยกลางภาคการเกษตร 

๘.  สงเสริมสุขอนามัยของประชาชน หางไกลจากโรคภัย และพัฒนาใหเปนพื้นที่ปลอดโรค 

๙.  สงเสริมพัฒนา ภูมิทัศนสภาพแวดลอมภายในตําบลใหนาอยู 
 

จุดมุงหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกาหลง (GOAL) 

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผูดอยโอกาสไดรับการดูแล และเขาถึงโอกาสทางสงัคม  

๒.  เศรษฐกิจเขมแข็งประชาชนมีอาชีพหลักอาชีพเสริม เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวภายใตหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  อบต.กาหลง โปรงใส  ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล  สามารถตรวจสอบได 

๔.  ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน  ตลอดจนมีพัฒนาการทางสติปญญาสูงข้ึน 

๕.  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษ สืบทอดสูคนรุนหลัง 
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๖.  เปนแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหม ใกลใจกลางเมือง 

๗.  เปนศูนยกลางดานการประมง เกษตรกรรมของภูมิภาค 

๘.  ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง ปราศจากโรค             

๙.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทามกลางสภาพแวดลอมที่สวยงามนาอยู ปราศจากมลพิษ และเปน
ปอดแหงใหมของภูมิภาค  

๑๐.  ประชาชนรูจัก เขาใจบทบาทหนาที่ของตนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง 
 เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลกาหลง 
จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหมีความครอบคลุม สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ  
ศักยภาพและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง ดังน้ี 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง – การบรหิาร 
  -  แนวทางการพฒันา 
  -เสรมิสรางศักยภาพบุคลากรและบรหิารการจัดการองคกร 
  -สงเสรมิและพฒันาศักยภาพของผูนําทองถ่ิน 
  -สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 
 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาสวัสดิการสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
  -  แนวทางการพฒันา 
  -การรักษาความสงบเรียบรอยของทองถ่ิน 
  -การสรางสงัคมใหมีความเขมแข็ง 
  -การบรหิารการจัดการดานสังคมสงเคราะหและยกระดับคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 
  -การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  แนวทางการพฒันา 
  -การบรหิารการจัดองคกรการศึกษาและองคความรู 
  -สงเสรมิการเรียนรู  และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
  -การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  -สงเสรมิและพฒันาดานการศาสนา  อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
  -  แนวทางการพฒันา 
  -การบรหิารจัดการองคกรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุ 
  -การปองกัน  ควบคุม  และบําบัดโรค 
  -สงเสรมิและพฒันาการกีฬาเพื่อสูความเปนเลิศ 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิง่แวดลอม 
  -  แนวทางการพฒันา 
  -การวางผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 
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  -การศึกษา  พัฒนาและปรับปรงุสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  -สงเสรมิใหมกีารพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
  -การบรหิารจัดการปญหาสิ่งแวดลอมอยางมปีระสทิธิภาพ 
 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิ 
  -  แนวทางการพฒันา 
  -สงเสรมิและสนับสนุนการพาณิชยและการบริการ 
  -สงเสรมิ  สนับสนุนการประกอบอาชีพและพฒันาศักยภาพกลุมอาชีพ 
  -สงเสรมิและสนับสนุนการเปนศูนยกลางครัวเรือน  ในดานอาหารทะเลและดานการเกษตร 
  -สงเสรมิและสนับสนุนการทองเที่ยว 
  -สงเสรมิและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง 
๑.  นโยบายการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน   
๒.  นโยบายการพฒันาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.  นโยบายการพฒันาดานสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและกีฬา 
๔.  นโยบายการพฒันาดานเศรษฐกจิและการสงเสริมอาชีพ 
๕.  นโยบายการพฒันาดานการรักษาความสงบเรียบรอย  
๖.  นโยบายการพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอมและการทองเที่ยว 
๗. นโยบายการพฒันาดานการปกครองทองถ่ิน 
๘. นโยบายการพฒันาดานอื่น  ๆ

 
 

๖. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๑. การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOTขององคการบริหารสวนตําบลตําบล

กาหลง แบบองครวมมีดังน้ี 
จุดแข็ง (Strength-S)  
-   ตําบลกาหลง  มีพื้นเปนทีร่าบลุมชายฝงพื้นทีส่วนใหญเหมาะแกการทําการเกษตรโดยเฉพาะนา

เกลอื 

-   เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตรและสินคาเกษตรแปรรปูทีม่ีช่ือเสียงเชน กะป  อาหารทะเล
แปรรปู  ฯลฯ 

-   เปนเมืองชายฝงมีพื้นที่ติดทะเลทําใหมีความอุดมสมบรูณของทรัพยากรทางทะเลทําใหประชากรมี
รายไดเลี้ยงตัวเอง และสงสินคาออกสูตลาด 

-   คลองสุนัขหอนซึ่งเปนเสนเลอืดใหญหลอเลี้ยงชีวิตผูคนในตําบลกาหลง มีสภาพธรรมชาติทีส่วยงาม
ซึ่งสามารถพฒันาศักยภาพ 

และผลักดันเปนแหลงทองเที่ยวได 
-   มีปาชายเลนที่ควรแกการอนุรักษเน่ืองจากเปนทรัพยากรธรรมชาติทีห่ายาก และมีอยูนอย เหมาะ

แกการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
- เปนที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากเน่ืองจากอยูใกลแหลงทรัพยากรและแหลงผลิตภาค

การเกษตร  และมีแนวโนมจะขยายตัวสูงข้ึน  จึงมโีอกาสการสรางงานมาก 
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จุดออน (Weak-W )  
-  การไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากินเปนของตนเอง 
-  ราคาผลผลิตทางการเกษตรยังคอนขางตํ่าและไมแนนอน  สงผลกระทบตอรายไดของประชาชน 

-  เสนทางการคมนาคมบางสวนยังเปนถนนลกูรงั  และชํารดุทําใหการสัญจรไปมาลําบาก  โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูฝน 

-  ขาดนํ้าอุปโภคบริโภคและนํ้าใชการเกษตร 

-   ขาดแหลงนํ้าตามธรรมชาติและทีก่อสรางข้ึนมีนอย 

-   ระดับการศึกษาของประชาชนโดยสวนใหญอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑ 
-   ปญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรมทําใหแหลงนํ้าเนาเสีย และทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามถูก

ทําลาย 

- ปญหาดานประชาชนในเขต อบต.กาหลง ยังขาดความรูและความเขาใจในระบบการดําเนินงาน และ
ระบบงานของ อบต. และยังขาดความรูความเขาใจในการมสีวนรวมในการพัฒนา 

 -.ความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม ทําใหประชาชนในทองถ่ินเห็นความสําคัญวัตถุนิยมมากเกินความ
จําเปน  
 

 โอกาส (Opportunity – O) 
-  ปจจุบันมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึน ทําใหมีภารกิจ อํานาจหนาที่เพิ่มมากข้ึน 

-   มีโครงการตามนโยบายรัฐ   เชน  โครงการกองทุนหมูบาน โครงการหน่ึงตําบลหน่ึง – หน่ึง
ผลิตภัณฑ  บานเอื้ออาทร ฯลฯ เปนการกระตุนเศรษฐกิจของตําบล 

-   มีถนนทางหลวงสาย  ๓๕  (มหาชัยจดเขต อ.ปากทอ จ.ราชบุรี) ทําใหเอือ้อํานวยตอการคมนาคม  
และการขนสงผลผลิตทางการเกษตร - ประมงออกสูตลาด 

-   พื้นที่ตําบลกาหลงสวนใหญเปนพื้นทีส่ีเขียวตามการวางผงัเมืองรวมของจงัหวัดซึง่เปนพื้นที่
เกษตรกรรม ปาไม  ปาชายเลนควรแกการอนุรักษ เหมาะแกการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเปนที่อยูอาศัย 
 

 อุปสรรค ( Threat – T )  
-   งบประมาณที่จะจัดสรรมจีํานวนนอยไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน  จึงไมสามารถ

แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในทุกดานไดครบ 

-   มีการถายโอนภารกจิลงสูองคการบรหิาร สวนตําบลเพิ่มมากข้ึนมีเจาหนาที่และบุคลากรไมเพียงพอ 

-   สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับ ประเทศในระดับภูมิภาคสงผลตอการพฒันาทองถ่ิน 

-  ตนทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาทีสู่งข้ึนแตราคาผลผลิตทางการเกษตร  ยังคงไมแนนอน  และ
คุณภาพสินคายังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร  

- กลไกของรัฐ  เชน  ระเบียบกฎหมายไมเอือ้ตอการลงทุน 

- การกระจายอํานาจแบบกาวกระโดด  รัฐบาลไมมีการเตรียมพรอมใหกบัทองถ่ินทําใหขาด
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 

- สภาวการณทางเศรษฐกจิในระดับ ประเทศ  ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพฒันาทองถ่ิน 

- ปญหาดานประชาชนในเขต อบต.กาหลง ยังขาดความรูและความเขาใจในระบบการดําเนินงาน และ
ระบบงานของ อบต. และยังขาดความรูความเขาใจในการมสีวนรวมในการพัฒนา 

-.ความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม ทําใหประชาชนในทองถ่ินเห็นความสําคัญวัตถุนิยมมากเกินความ
จําเปน 
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๗. ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการ 
 ดานโครงสรางพ้ืนฐานมีภารกิจท่ีเก่ียวของดังน้ี 

๑. กอสรางและปรับปรุงเสนทางการคมนาคม สิ่งอํานวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตาง ๆ ใหครบถวนเพียงพอตอความตองการของประชาชนที่อยูในเขตขององคการบริหารสวน
ตําบลตําบลกาหลง เปนภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา ๖๗ (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

๒.ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑) ) 
๓.ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒) ) 
๔.ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า (มาตรา ๖๘ (๓) ) 
๕.การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔) ) 
๖.การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕) ) 

 

 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังน้ี  
๑.สงเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสงูอายุ และผูพิการ ( มาตรา ๖๗(๖) ) 
๒.ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗ (๓) ) 
๓.ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔))  
๔.การสังคมสงเคราะหและการพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา ๑๖

(๑๐)) 
๕.การปรบัปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับทีอ่ยูอาศัย (มาตรา ๑๖ (๒) ) 
๖.การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสทิธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕) ) 
๗.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
 

ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
๑.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
๒.การคุมครองดูแล และรกัษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา ๖๘(๘) ) 
๓.การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
๔.จัดใหมทีี่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
๕.การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗) ) 
๖.การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
๗. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพยสิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
 

ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
๑.สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖) ) 
๒.ใหมีและสงเสรมิกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา ๖๘ (๕) ) 
๓.บํารงุและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา ๖๘(๗) ) 
๔.ใหมีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐) ) 
๕.การสงเสริมการฝกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๑๖) ) 
๖.การสงเสริมการทองเที่ยว ( มาตรา ๖๘(๑๒) ) 
๗.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย ( มาตรา ๖๘(๑๑) ) 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2558-2560)   หนา ๑๖ 

 

๘.การพาณิชยกรรมและการสงเสรมิการลงทุน (มาตรา๑๖ (๗) ) 
 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมมีภารกิจท่ีเก่ียวของ 
ดังน้ี 

๑.คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (มาตรา ๖๗(๗)) 
๒.การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(มาตรา ๑๖(๒๔)) 
๓.รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(มาตรา ๖๗ (๒)) 
๔.การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒) ) 

 

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
๑.บํารงุรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (มาตรา ๖๗ (๘)) 
๒.สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
๓.การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
๔.การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน (มาตรา ๑๗ (๑๘) 

 

ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ี เก่ียวของ ดังน ี้ 

๑.สนับสนุนสภาองคการบรหิารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน ( 
มาตรา ๔๕(๓) ) 

๒.ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จําเปน
และสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 

๓.สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกนั (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
๔.การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(มาตรา๑๗ (๓)) 
๕.การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

(มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
ภารกิจทั้ง ๗ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะแกไขปญหา

ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการ
ของประชาชน ในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการ ขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 
 

 ๗.๑  ภารกิจหลัก 
๑.  การปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน 
๒.  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๔.  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.  ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.  ดานการสงเสริมการศึกษา 
๗.  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2558-2560)   หนา ๑๗ 

 

๗.๒  ภารกิจรอง 
๑.  การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
๒.  การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
๓.  การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔.  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
๕.  สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 
๖.  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา อบต. 
๗.  การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 
๘. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน๕ กอง  และ ๑
หนวยตรวจสอบภายในไดแก สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
และหนวยตรวจสอบภายในกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนทั้งสิ้น๓๐อัตราขาราชการครู จํานวน ๑ 
อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน ๑ อัตรา พนักงานจางทั้งสิ้น จํานวน๓๑ อัตราเน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบล
ตําบลกาหลงมีปริมาณบุคลากรในการทํางานพอเพียงตอการทํางานใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล แตมีปญหาดานภาระคาใชจายดานบุคลากรที่สูง ดังน้ันจึงขอยุบเลิกบางตําแหนงที่ไมมีความสําคัญ
หรือมีคนทํางานแทนไดทิ้งไป 

 

๙. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

 ๙.๑โครงสรางสวนราชการ 
  จากการที่องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงกําหนดตําแหนงของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ใหตรงกับภารกิจ ดังกลาวและในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตาม
ภารกิจน้ัน อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือกําหนดเปนฝายและในระยะตอไป เมื่อมีการดําเนินการตาม
ภารกิจน้ัน และองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง พิจารณาเห็นวา ภารกิจน้ันมีปริมาณงานมากพอก็จะ
พิจารณาต้ังเปนสวนราชการตอไป ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2558-2560)   หนา ๑๘ 

 

๑.  สํานักงานปลัด อบต.(เทียบเทากอง) ๑.  สํานักงานปลัด อบต.(เทียบเทากอง)  
๑.๑ฝายบริหารท่ัวไป ๑.๑ฝายบริหารท่ัวไป คงเดิม 
 - งานธุรการ 

- งานการเจาหนาที ่
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาที ่
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

๑.๒ฝายนโยบายและแผน ๑.๒ฝายนโยบายและแผน  
 - งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี 
- งานกิจการสภา 
 

 - งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานกิจการสภา 
 

 

๒. กองคลัง ๒. กองคลัง  
๒.๑ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได ๒.๑ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได คงเดิม 
 - งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

- งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได 
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 

- งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

- งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได 
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 

 

๒.๒งานการเงิน ๒.๒งานการเงิน  
 - งานรบัเงินและเบิกจายเงิน 

- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานบัญชี 
 

 - งานรบัเงินและเบิกจายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานบัญชี 
 

 

๓.  กองชาง ๓.  กองชาง  
๓.๑ฝายกอสราง ๓.๑ฝายกอสราง คงเดิม 
- งานกอสราง 
- งานสาธารณูปโภค 

 - งานกอสราง 
- งานสาธารณูปโภค 

๓.๒งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.๒งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานควบคุมและกอสรางอาคาร 
 

- งานควบคุมและกอสรางอาคาร  

๔. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม ๔. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  
๔.๑ฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม ๔.๑ฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม คงเดิม 

- งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิง่แวดลอม 
- งานควบคุมโรค 

- งานสงเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานควบคุมโรค 

๔.๒งานรักษาความสะอาด ๔.๒งานรักษาความสะอาด  
- งานรักษาความสะอาด 
 

- งานรักษาความสะอาด 
 

 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2558-2560)   หนา ๑๙ 

 

๕. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ๕. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
๕.๑ฝายบริหารการศึกษา ๕.๑ฝายบริหารการศึกษา 

-  งานแผนงานและวิชาการ 
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-  งานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

๕.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-  งานประเพณี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

คงเดิม 
-  งานแผนงานและวิชาการ 
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-  งานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

๕.๒ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-  งานประเพณี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 
๙.๒การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

ข้ันตอนการวิเคราะหเพื่อการกําหนดจํานวนตําแหนง มี ๓ข้ันตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี ๑ การสํารวจและวิเคราะหขอมูลและปญหาเกี่ยวกับกําลังคนในปจจุบัน เพื่อจะไดทราบ

ลักษณะโครงสรางของกําลังคนปจจุบันหรือเปนการช้ีใหเห็นปญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสรางของกําลังคน
และเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนตอไป 
                ประเภทของขอมลูที่ทําการสํารวจและวิเคราะห 
                ๑. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบักําลังคน (ของบุคคล) 
                ๒. ขอมูลเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวของกําลังคน เชน การบรรจ ุการเลื่อน/ปรับตําแหนง การโอน 
การลาออก ฯ 
                ๓. ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนในการวิเคราะหเพิ่มเติม 

ขั้นตอนท่ี ๒ การวิเคราะหการใชกําลังคน วิเคราะหวาปจจุบันใชกําลังคนไดเหมาะสมหรือไม ตรงไหน
ใชคนเกินกวางาน หรือคนขาดแคลนสวนใด เพื่อนําขอมูลมาใชในการกําหนดจํานวนคนใหเหมาะสมและเปน
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองคการ 
            แนวทางการวิเคราะหการใชกําลงัคน ๑๐ประการ 
                ๑. มีการกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ หรือไม 
                ๒. นโยบายและโครงสรางเปนอปุสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม 
                ๓. ปริมาณงานของเจาหนาทีเ่หมาะสมหรือไม งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                ๔. ศึกษาดูวามีผูดํารงตําแหนงที่มีคุณวุฒิไมเหมาะสมกับภารกิจหนาที่และควรมอบใหใครดําเนินการ
แทน 
                ๕. สํารวจการใชลูกจางวาทํางานไดเต็มที่หรือไม มอบหมายงานเพิ่มไดหรือไม 
                ๖. การจัดหนวยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม 
                ๗. เจาหนาทีม่ีความรู ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม 
                ๘. ควรจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในเรื่องใดเพื่อใหมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปจจุบันและ
งานอนาคต 
                ๙. มีการใชคนเต็มทีห่รือไม มกีารมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม 
                ๑๐. สรางมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อชวยเพิ่มปริมาณงานและประสทิธิภาพงานอยางไร 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ การคํานวณจํานวนกําลงัคนที่ตองการ มีวิธีคํานวณที่สําคัญ ดังน้ี 
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        ๑. การคํานวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีน้ีมีสิ่งสําคัญตองทราบ ๒ประการ 
                 ๑.๑ ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผานมาในแตละปขอหนวยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโนมการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปที่ผานมาแลว
นํามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นํามาใชคํานวณตองใกลเคียงความ
จริงและนาเช่ือถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได 
                 ๑.๒ มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑คน จะใชการทํางานแตละช้ิน 
                        การคิดวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ  มีวิธีการคิด ดังน้ี 
                        ๑ป จะม ี    ๕๒  สัปดาห 
                        ๑สปัดาหจะทํา   ๕  วัน 
                        ๑ ป จะมีวันทํา   ๒๖๐  วัน 
                        วันหยุดราชการประจําป  ๑๓   วัน 
                        วันหยุดพักผอนประจําป (พักรอน) ๑๐ วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากจิ ลาปวย  ๗   วัน 
                        รวมวันหยุดใน ๑เดือน   ๓๐   วัน 
                     * วันทํางานมาตรฐานของขาราชการใน ๑ป       ๒๓๐ วัน 
                        เวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการใน ๑วัน     ๖  ช่ัวโมง 
                       (๐๘.๓๐–๑๖.๓๐น.– เวลาพักกลางวัน ๑ชม.–เวลาพักสวนตัว ๑ ชม.) 
                 ** เวลาทํางานของขาราชการใน ๑ป (๒๓๐ x ๖)     ๑,๓๘๐ ช่ัวโมง  
                        หรือ                       (๑,๓๘๐ x ๖๐)    ๘๒,๘๐๐  นาที 
                 ซึ่งในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานน้ีเปนเกณฑ 
               สูตรในการคํานวณ 
 

จํานวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(๑ป) x เวลามาตรฐานตอ๑ ช้ิน    
                                         เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป 

 
๒. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนที่ใชอยูในปจจุบัน วิธีน้ีตองทราบสถิติผลงานหรือ

ปริมาณงานที่ผานมาในแตละปรวมทั้งจํานวนคนที่ทํางานเหลาน้ันในแตละปเพื่อใชเปนแนวสําหรับการกําหนด
จํานวนตําแหนง หรือจํานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากขอมูลดังกลาว อาจนํามา
คํานวณหาอัตราสวนระวางปริมาณงานกับจํานวนคนที่ตองการสําหรับงานตาง ๆ ได เชน งานดานสารบรรณ 
หรืองานดานการเงิน แตมีขอควรระวังสําหรับการคํานวณแบบน้ี คือ 

๒.๑ ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาทีท่ี่มีอยูเดิมทํางานเต็มทีห่รือไม 
๒.๒ งานบางอยางมีปริมาณเพิ่มข้ึน แตไมสัมพันธกับจํานวนเจาหนาที ่จึงไมสามารถคํานวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบน้ีได ตองใชวิธีการคํานวณที่ซับซอนกวาน้ี 
 จากแนวทางการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงจงึได
กําหนดตําแหนงดังตอไปน้ี 

องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะดําเนินการในแต
ละสวนราชการในอนาคต ๓ปซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด เพื่อนํามา
วิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใดในระยะเวลา ๓ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับ
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ภารกิจและปริมาณงานและเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลและเพือ่ใหการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนง
มากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง ๓ป ดังน้ี 

 

ท่ี 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง

ปจจุบัน(๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
ท่ี 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

หมายเหตุ 

๑ ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต. ๘(๑) 
 

๑ ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต. ๘(๑) 

 

๒ สํานักงานปลัด อบต.(เทียบเทากอง) ๒ สํานักงานปลัด อบต.(เทียบเทากอง)  
 ๑. หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 

    (นักบรหิารงานทั่วไป ๗) (๑) 
 ๑. หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 

    (นักบรหิารงานทั่วไป ๗) (๑) 
 

 ฝายบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารงานท่ัวไป  
 ๑.หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

    (นักบรหิารงานงานทั่วไป ๖)(๑) 

 ๑.หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
    (นักบรหิารงานงานทั่วไป ๖)(๑) 

 

 ๒.นักพัฒนาชุมชน ๖ ว (๑)  ๒.นักพัฒนาชุมชน ๖ ว (๑)  

 ๓. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๔ (๑)  ๓. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๔ (๑)  

 ๔. เจาพนักงานปองกันฯ ๔ (๑)  ๔. เจาพนักงานปองกันฯ ๔ (๑)  
 ๕. เจาหนาที่ธุรการ ๔ (๑)  ๕. เจาหนาที่ธุรการ ๔ (๑)  

 ๖. ชางไฟฟา ๑-๓/๔ (๑)  ๖. ชางไฟฟา ๑-๓/๔ (๑)  

 ๗. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๗. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (พจ.ภารกิจ) (๑)  

 ๘. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๘. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
 ๙. ผูชวยชางไฟฟา (พจ.ภารกิจ)(๑)  ๙. ผูชวยชางไฟฟา (พจ.ภารกิจ)(๑)  
 ๑๐. คนงานทั่วไป (พจ.ภารกิจผูมีทักษะ) (๑)  ๑๐. คนงานทั่วไป (พจ.ภารกิจผูมีทักษะ) (๑)  
 ๑๑. พนักงานขับรถยนต (พจ.ทั่วไป) (๒)  ๑๑. พนักงานขับรถยนต (พจ.ทั่วไป) (๒)  
 ๑๒. พนักงานดับเพลิง (พจ.ทั่วไป) (๓)  ๑๒. พนักงานดับเพลิง (พจ.ทั่วไป) (๓)  
 ๑๓. คนงานทั่วไป (พจ.ทั่วไป) (๔)  ๑๓. คนงานทั่วไป (พจ.ทั่วไป) (๔)  
 ๑๔. นักการภารโรง (พจ.ทั่วไป) (๑) 

 
 ๑๔. นักการภารโรง (พจ.ทั่วไป) (๑)  

 ฝายนโยบายและแผน  ฝายนโยบายและแผน  
 ๑.หัวหนาฝายนโยบายและแผน 

    (นักบรหิารงานงานทั่วไป ๖)(๑) 

 ๑.หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
    (นักบรหิารงานงานทั่วไป ๖)(๑) 

 

 ๒.เจาหนาที่วิเคราะหฯ ๖ ว (๑)  ๒.เจาหนาที่วิเคราะหฯ ๖ ว (๑)  
 ๓. นิติกร ๓ (๑)  ๓. นิติกร ๓ (๑)  
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ท่ี 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง

ปจจุบัน(๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
ท่ี 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

หมายเหตุ 

๓ กองคลัง ๓ กองคลัง  
 ๑. ผูอํานวยการกองคลงั 

    (นักบริหารงานการคลัง ๗) (๑) 

 ๑. ผูอํานวยการกองคลงั 
    (นักบริหารงานการคลัง ๗) (๑) 

 

 ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได  ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได  
 ๑.หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 

    (นักบริหารงานการคลัง ๖) (๑) 

 ๑.หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    (นักบริหารงานการคลัง ๗) (๑) 

ปรับปรุงตําแหนง 
หัวหนาฝายพัฒนาและ 
จัดเก็บรายได 
(นักบริหารงานการคลัง ๖) เปน 
หัวหนาฝายพัฒนาและ 
จัดเก็บรายได 
(นักบริหารงานการคลัง ๗) 

 ๒.นักวิชาการคลัง ๓-๕/๖ (๑)  ๒.นักวิชาการคลัง ๓-๕/๖ (๑)  

 ๓.เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๒-๔/๕(๑)  ๓.เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๒-๔/๕(๑)  

 ๔. เจาหนาที่พัสดุ ๑-๓/๔ (๑)  ๔. เจาหนาที่พัสดุ ๑-๓/๔ (๑)  
 ๕.ผูชวยนักวิชาการคลัง (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๕.ผูชวยนักวิชาการคลัง (พจ.ภารกิจ) (๑)  
 ๖. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บฯ(พจ.ภารกิจ) (๑)  ๖. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บฯ(พจ.ภารกิจ) (๑)  
 ๗. ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๗. ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
 ฝายการเงิน  งานการเงิน  
 ๑.เจาพนักงานการเงิน ๒-๔/๕(๑)  ๑.เจาพนักงานการเงิน ๒-๔/๕(๑)  
 ๒. เจาพนักงานการเงินฯ(ลูกจางประจํา) (๑)    ๒. เจาพนักงานการเงินฯ (ลูกจางประจํา) (๑)    
 ๓. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๓. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
๔ กองชาง ๔ กองชาง  
 ๑. ผูอํานวยการกองชาง 

    (นักบริหารงานชาง ๗) (๑) 

 ๑. ผูอํานวยการกองชาง 
    (นักบริหารงานชาง ๗) (๑) 

 

 ฝายกอสราง  ฝายกอสราง  
 ๑.หัวหนาฝายกอสราง  

    (นักบรหิารงานชาง ๖) (๑) 

 ๑.หัวหนาฝายกอสราง  
    (นักบรหิารงานชาง ๖) (๑) 

 

 ๒.นายชางโยธา  ๔(๑)  ๒.นายชางโยธา  ๔(๑)  
 ๓. คนงานทั่วไป (พจ.ทั่วไป) (๑)  ๓. คนงานทั่วไป (พจ.ทั่วไป) (๑)  
 ๔. พนักงานผลิตนํ้าประปา (พจ.ทั่วไป) (๑)  ๔. พนักงานผลิตนํ้าประปา (พจ.ทั่วไป) (๑)  

 ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
 ๑. นายชางโยธา ๖ ว (๑)  ๑. นายชางโยธา ๖ ว (๑)  
 ๒. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๒. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
     

 

 

ท่ี 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลัง

ปจจุบัน(๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 
ท่ี 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

หมายเหตุ 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2558-2560)   หนา ๒๓ 

 

๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
 ๑.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) (๑) 
 ๑.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) (๑) 
 

 ฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม  ฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม  
 ๑.หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) (๑) 
 ๑.หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) (๑) 
 

 ๒.นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ๓-๕/๖ว(๑)  ๒.นักวิชาการสาธารณสุข๓-๕/๖ว(๑)  
 ฝายรักษาความสะอาด  งานรักษาความสะอาด  
 ๑. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พจ.ทั่วไป)(๑)  ๑. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พจ.ทั่วไป)(๑)  
 ๒. คนงานประจํารถขยะ (พจ.ท่ัวไป)(๓)  ๒. คนงานประจํารถขยะ (พจ.ท่ัวไป)(๓)  
     

๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 ๑.  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ๗) (๑) 
 ๑.  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ๗) (๑) 
 

 ฝายบริหารงานการศึกษา  ฝายบริหารงานการศึกษา  
 ๑.หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ๖) (๑) 
 ๑.หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ๖) (๑) 
 

 ๒.ครู ค.ศ.๑(๑)  ๒.ครู ค.ศ.๑(๑)  

 ๓. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (พจ.ตามภารกิจ(๖)  ๓. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (พจ.ตามภารกิจ(๖)  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบอัตรากําลัง  ๓ ป ระหวาง  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2558-2560)   หนา ๒๔ 

 

สวนราชการ 
กรอบอตัรา 
กําลังเดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต. ๘(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ส.ต.อ.สําราญ  ชันแสง 

สํานักงานปลัด อบต.(เทียบเทากอง)         
๑. หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
    (นักบรหิารงานทั่วไป ๗) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 

ฝายบริหารงานท่ัวไป         
๑.หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
    (นักบรหิารงานงานทั่วไป ๖)(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 

๒.นักพัฒนาชุมชน ๖ ว (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายธานินทร  วิรุฬหภูต ิ

๓. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๔ (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.อัจจิมา บุญสุด 

๔. เจาพนักงานปองกันฯ ๔ (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - จ.อ.ชูชัย  เทียมเมือง 

๕. เจาหนาที่ธุรการ ๔ (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.วิลาสินี สรวยศรีเมือง 

๖. ชางไฟฟา ๑-๓/๔ (๑) - ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 
๗. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ - - -  น.ส.อาภาพร ดิษแพ 

๘. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.วารุณี น้ําพระทัย 

๙. ผูชวยชางไฟฟา (พจ.ภารกิจ)(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายพรชัย  ใจดีเจริญ 

๑๐. คนงานทั่วไป (พจ.ภารกิจผูมีทักษะ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายเฉลียว  นุชมั่น 

๑๑. พนักงานขับรถยนต (พจ.ทั่วไป) (๒) ๒ ๒ ๒ ๒ - - - นายกิติตพงค มาสวัสดิ ์
นายวชร  มีนอย 

๑๒. พนักงานดับเพลิง (พจ.ทั่วไป) (๓) ๓ ๓ ๓ ๓ - - - นายสุขุม  คงพูล 
นายจรัญ  จันทรรวม 
นายปยะพงษ  อาชนปาน 

๑๓. คนงานทั่วไป (พจ.ทั่วไป) (๔) ๔ ๔ ๔ ๔ - - - นายนิยม จินดา 
นายบุญเชิด  พลับลับโพธิ ์
นายทรงศักดิ์  เกตุเรือง 
นายโยธิน  เกตุเรือง 

๑๔. นักการภารโรง (พจ.ทั่วไป) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ฉลวย  คงยนต 

ฝายนโยบายและแผน         

๑.หัวหนาฝายนโยบายและแผน 
    (นักบรหิารงานงานทั่วไป ๖)(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 

๒.เจาหนาที่วิเคราะหฯ ๖ ว (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายฐานันดร   อุดมสันติสุข 

๓. นิติกร ๓ (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายวาทศิลป  อภัยกาวี 
         

 

 

 

สวนราชการ กรอบอตัรา กรอบอัตรากําลังใหม เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2558-2560)   หนา ๒๕ 

 
กําลังเดิม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

กองคลัง         
๑. ผูอํานวยการกองคลงั 
    (นักบริหารงานการคลัง ๗) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
นางพยอม  ศิริบุตร 

ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได         
๑.หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเกบ็รายได 
    (นักบรหิารงานการคลัง ๗) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 

ปรับปรงุตําแหนง 
นักบริหารงานการคลัง ๖ เปน 

นักบริหารงานการคลัง ๗ 
๒.นักวิชาการคลัง ๓-๕/๖ (๑) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - (วาง) 
๓.เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๒-๔/๕(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 
๔. เจาหนาที่พัสดุ ๑-๓/๔ (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 
๕.ผูชวยนักวิชาการคลัง (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ศิริขวัญ  คี้สุคนธ 

๖. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บฯ(พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ณัฐกานต ศรีงามผอง 

๗. ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.วรินธร  ทิมแจง 

งานการเงิน         

๑.เจาพนักงานการเงินฯ๒-๔/๕(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 
๒. เจาพนักงานการเงินฯ (ลูกจางประจํา) (๑)   ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.เบญจวรรณ อินรวม 

๓. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.เพ็ญพิมล  จินดา 
         

กองชาง         

๑. ผูอํานวยการกองชาง 
    (นักบริหารงานชาง ๗) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
(วาง) 

ฝายกอสราง         

๑.หัวหนาฝายกอสราง  
    (นักบรหิารงานชาง ๖) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 

๒.นายชางโยธา  ๔(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายสหวัช  โถชาล ี

๓. คนงานทั่วไป (พจ.ทั่วไป) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายอดิศร  เขียวพยับ 

๔. พนักงานผลิตนํ้าประปา (พจ.ทั่วไป) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางกาญจนา  อินทรประเสริฐ 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร         

๑. นายชางโยธา ๖ ว (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายกรกฎ  พรรณรักษ 

๒. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ติญารัตน  รอดสุกา 
         

 

 
 

สวนราชการ 
กรอบอตัรา 
กําลังเดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 



แผนอัตรากําลัง 3 ป (2558-2560)   หนา ๒๖ 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม         

๑.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 

ฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม         

๑.หัวหนาฝายอนามัยและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางสุพรรณนิกา ศรีเพ็ญประภา 

๒.นักวิชาการสาธารณสุข๓-๕/๖ว(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 

ฝายรักษาความสะอาด         
๑. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พจ.ทั่วไป)(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายสุชาติ  ประทุมวัน 

๒. คนงานประจํารถขยะ (พจ.ท่ัวไป)(๓) ๓ ๓ ๓ ๓ - - - 
นายคนรณ  พุกผล 
นายสวาง  ศรีรักษา 
นายบุญฤทธิ์  คูหาแกว 

         

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

๑.  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ๗) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 

ฝายบริหารงานการศึกษา         

๑.หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ๖) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - (วาง) 

๒.ครู ค.ศ.๑(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางอารียา  โตร่ืน 

๓. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (พจ.ตามภารกิจ(๖) ๖ ๖ ๖ ๖ - - - น.ส.นฤมล  เกตุนาค 
น.ส.รติรัตน  ชัยมงคล 
นางจําเนียร  อยูอินทร 
นางพจนีย  ชัยมงคล 
นางวิไล  ศิริเลิศ 
น.ส.สุปราณี  องคเอ่ียม 

         

รวม ๖๓ ๕๙ ๕๙ ๕๙  - -  

 
 
 
 

 



  

๑๐. ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงนิเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ 
ปรากฏในไฟล excel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 



    

๑๒.  บญัชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ (ปรากฏในเอกสาร Excel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

๑๓. แนวทางการพฒันาพนกังานองคการบริหารสวนตําบลและพนกังานจาง 

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง จะพึง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดย
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ และใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค 

  องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงจะกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลโดยการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยให
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ทุกคน ทุกตําแหนง ไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตาม
แผนอัตรากําลัง ๓ ปทั้งน้ี วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรืออาจหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ การ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ินตอไปรายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก  
 
 

๑๔. ประกาศคณุธรรม จริยธรรมของขาราชการหรอืพนกังานสวนทองถ่ิน(รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก) 
 องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง ไดประกาศคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานองคการบรหิารสวน
ตําบลและพนักงานจาง ดังน้ี 

๑. ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ตองปฏิบัติงานดวยความต้ังใจ มุงมั่น มีความซื่อสัตย       
สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

๒. ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงทุกคนจะพึง
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของทาง
ราชการ อยางเต็มกําลังความสามารถ 

๓. ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงจะพึงปฏิบัติตนตอ
ผูรวมงานดวยความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยางใดที่เปนการ
กลั่นแกลงกัน 

๔. ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลงทุกคน จะพึง
ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมา
ติดตอราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตน โดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย ไมดู
หม่ินเหยียดหยาม กดขี่ ขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ 

 
 

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

  



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกก 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง 

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

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดประมวลข้ึนจาก
ขอเสนอแนะของผูบริหารสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางใน          
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยทั่วไป ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก 
  ๑.  พึงดํารงตนใหต้ังมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
  ๒.  ปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมใหตรวจสอบ 
  ๓.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดหลักประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 
  ๔.  พึงปฏิบัติหนาทีโ่ดยยึดผลสมัฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 
  ๕.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
  องคการบริหารสวนตําบลตําบลกาหลง ขอประกาศใหมาตรฐานทั้ง  ๕ ประการ ดังกลาวขางตน  
เปน “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจางประจํา ขององคการบริหารสวนตําบลตําบล
กาหลง ”เพื่อยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติและเปนหลักการในการปฏิบัติงาน 
 

  ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

   ประกาศ  ณ   วันที่    เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

(นายวิชัย  ถีระปราโมทย) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลกาหลง 

 
 
 
 

 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แนวทางการพัฒนาพนกังานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจาง 

 


