
หน้า ๑ 
๑.หลักการและเหตุผล 

การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งท่ีหลายๆ  
คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจส าคัญคือ การกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้บริหาร หรือท่ีเรา
เรียกว่า “Let the manager manages” 

การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการ
บริหารงานบุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีองค์กรควรจะได้รับ การวางแผน
ก าลังคนเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีสอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะส้ัน
ห รื อ ระ ย ะ ย าว ไ ด้ เป็ น อ ย่ า ง ดี ด้ ว ย  แ น ว คิ ด ท่ี จ ะท า ให้ อ ง ค์ ก รมี ค ว าม มั่ น ค ง ใน ด้ าน ก า ลั งค น 
(Manpower/workforce Stability)นั้นมีอยู่สองประการ ได้แก่  

๑.ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานท่ีมีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจท่ีอาจจะท าให้คนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลายอยู่กับองค์กรและสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหาร       
ในการใช้งานคนกลุ่มนี้ได้ตลอดเวลา  

๒. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดก าลังคนหรือการสูญเสียก าลังคนในองค์กร 
เนื่องจากจะท าให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านก าลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละ   
สายอาชีพจะมีรอบการเปล่ียนผ่านหรือการหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งเรียกว่าจักรสายอาชีพ 
(Career life cycle) เมื่อไร จ านวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดท่ีจะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีท่ีสุด ส าหรับ 
การวางแผนก าลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจค านึงถึงได้แก่ 

๒.๑ ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กรโดยส่วนใหญ่จ านวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้
ในฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจ านวนพนักงานท้ังหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถก าหนดสัดส่วนก าลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกท้ังยังรู้ขนาดก าลังคน
ในแต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดก าลังคนหรือไม่ 

๒.๒ ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กรการทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานใน     
แต่ละฝ่ายจะท าให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจ านวนเท่าไหร่ท่ีจะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก โดยเฉพาะ
หากมีข้อมูลมาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะท าให้ผู้บริหาร
สามารถประเมินได้ว่าจะขาดก าลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหาก าลังคนเพื่อมาทดแทนเมื่อใดและจ านวน
เท่าไรและตลาดแรงงานไหน 

๒.๓ ปัจจัยด้านสายงานท่ีมีความขาดแคลนการท่ีผู้บริหารทราบว่าจะหาก าลังคนใน  
สายงานท่ีมีความขาดแคลนได้จากท่ีใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนท่ีต้องการมากท่ีสุด จะท าให้องค์กร      
มีความได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนท่ีองค์กรต้องการได้ก่อนเวลาท่ีมีความขาดแคลน 

๒.๔ ปัจจัยด้านจ านวนพนักงานโดยรวมท่ีลาออกจากองค์กรในแต่ละปีการท่ีผู้บริหาร
ทราบโดยเฉล่ียแล้วองค์กรจะขาดก าลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะท าให้ ผู้บริหารสามารถท่ีจะประ เมิน
งบประมาณล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดในการจ้างคนท่ีองค์กรมีความต้องการเพิ่มขึ้น 

๒.๕ ปัจจัยด้านการสูญเสียก าลังคนโดยเฉล่ียในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อท่ีส าคัญปัจจัยหนึ่ง
เนื่องจากจะท าให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝ่ายไหนท่ีมีความจ าเป็นจะต้องเตรียมก าลังคนเป็น
อันดับแรกและฝ่ายไหนท่ีต้องมีการเตรียมก าลังคนเป็นฝ่ายสุดท้าย ท้ังนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนด
แผนการขาดแคลนก าลังคน รวมถึงการหาตลาดท่ีสามารถหาก าลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า 

ส าหรับการวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน การพัฒนาคน      
ในองค์กร การใช้คนและการควบคุมคน โดยท่ีองค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนท่ีมีคุณสมบัติ 
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คุณภาพและคุณลักษณะตามท่ีต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและในเวลาท่ีต้องการ รวมท้ัง 
ต้องมีวิธีการใช้คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมาย 
ของการวางแผนก าลังคนไว้ ๔ ประการ ดังนี้  
  ๑. การวางแผนก าลังคน คือการวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของ
ก าลังคน การก าหนดวิธีการท่ีจะใช้ในการวางแผนอาชีพส าหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบส าหรับการวางแผน
คัดเลือกและการเล่ือนต าแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคน
เข้าท างาน 
  ๒. การวางแผนก าลังคน คือการวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุม
กิจกรรมท้ังหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือน
และค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆ 
  ๓. การวางแผนก าลังคน คือ นโยบายด้านก าลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่
เศรษฐกิจ ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่โครงสร้าง
ของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการคาดการณ์ รวมท้ังการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องท่ีจะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วยเครื่องจักร 
  ๔. การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการท่ีท าให้องค์การหนึ่งสามารถท่ีจะมีบุคคลและ
ประเภทของบุคคลในปริมาณท่ีถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งท่ีถูกต้อง ในเวลาท่ีเหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
และประหยัดสูงสุดส าหรับความส าคัญของการวางแผนก าลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๔.๑การวางแผนก าลังคนท าให้องค์การสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าใน
อนาคตจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

๔.๒การวางแผนก าลังคนท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของก าลังคนท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน ท้ังนี้เพื่อปรับการใช้ก าลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

๔.๓การวางแผนก าลังคนจะเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับ
กระบวนการวางแผนองค์การ 

๔.๔การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตท่ีพนักงาน
ผลิตได้กับเกณฑ์ท่ีองค์การตั้งไว้ 

๔.๕การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรในแต่ละอาชีพและในละระดับ 

๔.๖การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถท่ีจะจัดปริมาณ ประเภทและระดับ
ทักษะของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีก าหนดให้ ซึ่งจะ
เป็นผลท าให้ท้ังองค์การและบุคคลบรรวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว 

๔.๗การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพื่อ
การก าหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ 

๔.๘การวางแผนก าลังคนจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพราะการลงทุนเพื่อพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจ านวนมากและต้องใช้เวลามาก 

จากประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.)เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.
อบต.จังหวัดสมุทรสาคร)ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด อยู่ใน
ส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและ
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คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรท่ีจะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคลโดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.)ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ก.อบต.)ก าหนดประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.)ได้
มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล โดย
ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้ เสนอให้
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.อบต.จังหวัดสมุทรสาคร)พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงวิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ปี 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงจึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง๓ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น 

ความจ าเป็นในการท าแผนอัตราก าลัง 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับ
ต าแหน่งต้องด าเนินการในภาพรวมท้ังหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้างวัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าท่ีของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลัง
ล่วงหน้า ๓ ปี 

๒. ต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลและแผน
งบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การก าหนดอัตราก าลังคนต้อง
สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+
แผนเงิน+แผนก าลังคน) 

๓. การทบทวนตรวจสอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Post Audit) การก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง (Position Description) และการเกล่ียงานและเกล่ียคน (Redeployment) เพื่อ
ป้องกันปัญหาหน้าท่ีซ้ าซ้อน คนล้นงานและก าลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน 

๔. เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขท้ังระบบไปพร้อมๆ กัน ท้ัง
หน้าท่ีของหน่วยงาน โครงการ ระบบงาน การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับต าแหน่ง 

๒.วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเป็นการปรับปรุงหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ส่วนราชการให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนท้ังในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานเพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง
หน่วยงานมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร 

๒. เพื่อเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิม
เหมาะสมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง 
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๓. เพื่อตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบท้ัง
จ านวน ระดับและสายงานเพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าท่ีงานเป็นไปตามท่ี ก.อบต. ก าหนดหรือไม่มีการใช้คนไม่
ตรงกับต าแหน่งท่ี ก.อบต. ก าหนดบ้างไหม 

๔. เพื่อเป็นการก าหนดกรอบอัตราก าลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (๓ปี)องค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงมีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้างให้สอดคล้องกับ
มาตรการจ ากัดก าลังคนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ 

๕. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจในหน้าท่ีการงานดีมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการก าหนด
ต าแหน่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ 

๖. เป็นการจัดท ารายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ว่าต าแหน่งใดมีหน้าท่ีการงานอะไรบ้าง ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง การตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย 

๗. เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหา
อะไรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 

๘. เพื่อสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง
โดยพิจารณาจากผลงานสร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
                 - ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ 
                 - ก าหนดหน้าท่ีไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
                 - มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเล่ือนต าแหน่งการยุบเลิกและถ่ายเท เป็นต าแหน่งท่ี
ก าหนดเป็นการเฉพาะตัวประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
                 - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกต าแหน่ง 

๙. เพื่อเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นส่ิงท่ีต้องท าควบคู่กับการวางแผน
อัตราก าลัง ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีจะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลังโดยต้อง 
                 - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง มีปัญหาอย่างไรและต้องปรับปรุงอะไร 
                - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลท้ังงานประจ าและงานบริการ 
                 - ต้องมีบุคลากรท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี 

๑๐.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ี
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

๑๑.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๒.เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.อบต.จังหวัด) 
สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๑๓. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง 
  ๑๔.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งต้ังข้าราชการเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบกาหลงเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
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เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ    
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

โดยท่ัวไปการก าหนดจ านวนต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ควรค านึงถึงการ
ก าหนดให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมกับลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในการวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งจ าเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้
ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่
หลายประการ แต่ก่อนท่ีจะพิจารณาวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในส่วนราชการใด จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบ
รายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 

  ๑.หน้าท่ีความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
จะก าหนดจ านวนต าแหน่งให้ 

  ๒.การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานท่ีจะก าหนดต าแหน่ง โดยจ าเป็น   
ต้องทราบอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะก าหนดเพิ่มขึ้นใหม่ 

  ๓.เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องมีต าแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรท่ีให้
อ านาจแก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใดหรือรองรับการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงในด้านใดหรือตามนโยบายของผู้บริหาร 
งานเดิมมีอะไรบ้างท่ีมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลง
ได้ เช่น การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

  ๔.เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่งซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการ   
ท่ีจะก าหนดจ านวนต าแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบก าลังคนท่ีมีอยู่เดิมกับภาระงาน
ท่ีต้องท า โดยค านวณมาตรฐานการท างานให้ได้ว่า คน ๑ คน ใน ๑ วัน สามารถท างานในต าแหน่งได้มากน้อย
เพียงใด และภาระงานท้ังปีท่ีจะมีจ านวนเท่าใด เพื่อท่ีจะค านวณว่าใน ๑ ปี ใช้จ านวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น 
และอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีค านวณไว้หรือไม่ 

  ๕.หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่เป็นรายต าแหน่ง ควรทราบ 
ก่อนว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีควรปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented) 
 
ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลัง มีดังนี ้

 ๑.ทบทวนกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งเวลาท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอน 
 ๒.ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงาน

ท่ีต้องท าเพิ่มหรือไม่จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
 ๓.รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี เช่น จ านวน

บุคลากรปัจจุบัน งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรร 
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 ๔.น างบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้าง
เงินเดือนบุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 

 ๕.ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (ratio 
analysis) ประสิทธิภาพการท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์  

 ๖.น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 ๗.จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๘.ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
 ๙.ด าเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น เกล่ียคน

จากหน่วยงานท่ีมีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีอัตราก าลังขาด 
๑๐.ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน 
ก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้าท่ีความรับผิดชอบควร
เป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันท้ังประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียนท่ีดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
  การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๑. เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานท่ีเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก
ในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอย 
  ๒. เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง 
   ๒.๑ เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก 
เช่น การจัดให้มีหน่วยบริหารทางสาธารณสุขจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราเป็นต้น 
   ๒.๒ เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเองอาจ
ไม่ได้รับผลดีเท่าท่ีควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจ าน า การจัดตลาดและงานต่างๆ ท่ีมีรายได้ โดยสามารถเรียก
ค่าบริการจากประชาชน 
   ๓ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   ๔.ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
   ๕.ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และอ านาจหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
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   ๖. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้ เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๗.จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่
เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่าย 
   ๘.ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง 
 

๔.สภาพปญัหา ความต้องการของประชาชนในเขตพืน้ที ่
 ๑.  ที่ต้ัง  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๒  ต าบลกาหลง   อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร  อยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสาครประมาณ   ๑๘   กิโลเมตร  มีพื้นท่ีรวม   ๓๐.๒๗   ตาราง
กิโลเมตร  

   ทิศเหนือ     ติดต่อกับต าบลโรงเข้          อ าเภอบ้านแพ้ว             จังหวัดสมุทรสาคร 
   ทิศใต้     ติดทะเลด้านอ่าวไทย          อ าเภอเมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลบางโทรัด      อ าเภอเมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร 
   ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลนาโคก         อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 ๒.  ภูมิประเทศ    ต าบลกาหลง   ต้ังอยู่ติดชายทะเล เป็นท่ีราบลุ่มมีน้ าทะเลท่วมถึง  พื้นท่ีส่วนใหญ่
เป็นดินเค็ม    เหมาะท่ีจะท านาเกลือ   การประมงชายฝ่ัง   ผลิตกะปิ   และเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร เนื้อที ่

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

รวม ๑,๓๗๙ ๒,๔๒๖ ๒,๔๙๓ ๔,๙๑๙ ๓๐.๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง 
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๓.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ทรัพยากรน้ า ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  จ านวน ๑๐ แห่ง  ดังนี้ 
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  ๑.  คลองสุนัขหอน     ๖.  คลองตาต่ิง  (หมู่ ๖)         
  ๒.  คลองทุ่ง(นาขวาง)     ๗.  คลองคุณหลวง (หมู่ ๓) 
  ๓.  คลองตาเท่ียง (ทางรถไฟ กาหลง)   ๘.  คลองกาหลง(หมู่ ๘) 
  ๔.  คลองนาขวาง (นาขวาง)    ๙.  คลองตาต้อ(หมู่ ๖) 
  ๕.  คลองขุด (นาขวาง)     ๑๐. คลองบางพลีน้อย (หมู่ ๖) 
  บ่อบาดาล ในเขตพื้นท่ีต าบลกาหลง มีจ านวน ๑๒ บ่อ ครอบคลุมพื้นทีให้บริการท่ัวทั้งต าบล โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

      -   หมู่  ๑   บ้านกาหลง จ านวน   ๒  บ่อ 
      -   หมู่  ๒   บ้านกลาง  จ านวน   ๓  บ่อ 
      -   หมู่  ๓   บ้านล่าง  จ านวน   ๑  บ่อ 
      -   หมู่  ๔   บ้านนาขวาง จ านวน   ๑  บ่อ 
      -   หมู่  ๕   บ้านนาขวาง จ านวน   ๑  บ่อ 
      -   หมู่  ๖   บ้านท้องคุ้ง จ านวน   ๑  บ่อ 
      -   หมู่  ๗   บ้านชายทะเล จ านวน   ๒  บ่อ 
      -   หมู่  ๘   บ้านบน  จ านวน   ๑  บ่อ 

 

 ๔.  การคมนาคม 
        การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้าน  มี

รายละเอียด  ดังนี้ 
  ๑. ถนนสายหลักท่ีติดต่อกับอ าเภอ   ถนนพระราม ๒  (ธนบุรี – ปากท่อ) 
  ๒. ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ถนนลงหินคลุก 
  ๓. ทางรถไฟ   สาย  มหาชัย – แม่กลอง 

 

 ๕.  การโทรคมนาคม/สาธารณูปโภค 
 จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นท่ีต าบลกาหลงมีครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ครบ  ทุกหลังคา
เรือน    คิดเป็น ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์   

      การสื่อสาร 
๑.  หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย    ๗   แห่ง  ดังนี ้

         -   ต้ังอยู่บริเวณ   วัดกาหลง       -   ต้ังอยู่บริเวณ  แท้งค์น้ า  ม.๘ 
        -   ต้ังอยู่บริเวณ  บ้านนายจง   ม.๒  -   ต้ังอยู่บริเวณ  บ้านนายชอบ  ม.๘ 

        -   ต้ังอยู่บริเวณ  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์  ม.๓ -   ต้ังอยู่บริเวณ  วัดนาขวาง 
        -   ต้ังอยู่บริเวณ  วัดแก้วมงคล (ชายทะเล)   

  
 ๖.  สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 ๑.   อาชีพ  ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลงประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
   ๑.  ท าการประมง    
   ๒.  ท านาเกลือ     
   ๓.  เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดน้ าเค็ม   
   ๔.  อาชีพรับจ้าง 

๕.  ค้าขาย 
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๖.  รับราชการ 
๗.  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
๘.  อื่นๆ 
 

 ๒.  หน่วยธุรกิจ/การบริการ ในเขต อบต.กาหลง 
    ปั้มน้ ามันและก๊าซ จ านวน   ๒ แห่ง 
    อู่ซ่อมรถ  จ านวน   ๒ แห่ง   
    ร้านเสริมสวย จ านวน   ๕ แห่ง   
    ฟาร์มเล้ียงปลา จ านวน   ๓ แห่ง   
    โกดังเก็บเกลือ จ านวน   ๔ แห่ง   
    โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน   ๑๔ แห่ง  
 

๗.  การศึกษา/กีฬา/นันทนาการ 
  ๑.  โรงเรียนมีสถานศึกษาสังกัด  สพฐ.  จ านวน  ๓แห่ง 
    โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) 
    โรงเรียนบ้านนาขวาง  
    โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 

๒.  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๒ศูนย์ดังน้ี 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหลง 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง 

๓.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   มีท่ีอ่านหนังสือพิมพ ์ จ านวน ๔ แห่ง  ดังน้ี 
    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๑    บริเวณ  บ้านผู้ใหญ่ 
    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๓    บริเวณ  ข้างทางรถไฟ 
    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๖    บริเวณ  บ้านตาบ๋อ 
         ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๘    บริเวณ บ้านก านัน 
  
 
 

๘.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
         ๑.  วัด      มีจ านวน      ๓     แห่ง   ดังนี้ 
                    *  วัดกาหลง        ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  ๑    บ้านกาหลง 
                    *  วัดนาขวาง       ต้ังอยู่  หมู่ท่ี  ๔    บ้านนาขวาง 
                    *  วัดแก้วมงคล  (ชายทะเลกาหลง)    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๗   บ้านชายทะเล 
         ๒.  ศาลเจ้า    มีจ านวน      ๔     แห่ง   ดังนี ้
                    *  ศาลพ่อปูปากคลองนาขวาง  ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๑    บ้านกาหลง 
                    *  ศาลเจ้าพ่อกิมท้ง               ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๗    บ้านชายทะเล 
                    *  ศาลพ่อแกะ                     ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๗    บ้านชายทะเล 
                    *  ศาลตาหลวง                    ต้ังอยู่  หมู่ท่ี   ๗    บ้านชายทะเล 

 ๙.  การสาธารณสุข 
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  มีสถานบริการสาธารณะสุข  จ านวน  ๑ แห่ง  คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกาหลง  
ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๘ บริเวณสถานีรถไฟกาหลง 

 ๑๐.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -  มีท่ีพักสายตรวจต าบลกาหลง  จ านวน  ๑  แห่ง 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง 
  “เป็นต าบลแห่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม   
ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ (Mission)พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง 
๑.  พัฒนาความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน ให้อุ้มชูตัวเองและครอบครัวภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  ส่งเสริมยกระดับ คุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง

ภายใต้หลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๓.  ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนท้องถิ่น พัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
๔.  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี พัฒนาการเมืองภาคประชาชนเพื่อการมี

ส่วนร่วมและการตรวจสอบจากประชาชน 
๕.  ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๖.  ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเท่ียวภายในต าบลให้มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเท่ียว 
๗.  พัฒนาสู่ความเป็นครัวโลกทางด้านอาหารทะเลและศูนย์กลางภาคการเกษตร 
๘.  ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน ห่างไกลจากโรคภัย และพัฒนาให้เป็นพื้นท่ีปลอดโรค 
๙.  ส่งเสริมพัฒนา ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในต าบลให้น่าอยู่ 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง (GOAL) 
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล และเข้าถึงโอกาสทางสังคม  
๒.  เศรษฐกิจเข้มแข็งประชาชนมีอาชีพหลักอาชีพเสริม เล้ียงดูตนเองและครอบครัวภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  อบต.กาหลง โปร่งใส  ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  สามารถตรวจสอบได้ 
๔.  ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน  ตลอดจนมีพัฒนาการทางสติปัญญาสูงขึ้น 
๕.  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง 
๖.  เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ ใกล้ใจกลางเมือง 
๗.  เป็นศูนย์กลางด้านการประมง เกษตรกรรมของภูมิภาค 
๘.  ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง ปราศจากโรค             
๙.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ และเป็น

ปอดแห่งใหม่ของภูมิภาค  
๑๐.  ประชาชนรู้จัก เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง 
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 เพื่อให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  
ศักยภาพและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง – การบริหาร 
  -  แนวทางการพัฒนา 
  -  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์กร 
  -  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้น าท้องถิ่น 
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  -  แนวทางการพัฒนา 
  -  การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
  -  การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
  -  การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
  -  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -  แนวทางการพัฒนา 
  -  การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้ 
  -  ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
  -  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  -  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ 
  -  แนวทางการพัฒนา 
  -  การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
  -  การป้องกัน  ควบคุม  และบ าบัดโรค 
  -  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงแวดล้อม 
  -  แนวทางการพัฒนา 
  -  การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  -  การศึกษา  พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  -  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  -  การบริหารจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  -  แนวทางการพัฒนา 
  -  ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์และการบริการ 
  -  ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  -  ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวเรือน  ในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร 
  -  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว 
  -  ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง 

๑.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
๒.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.  นโยบายการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและกีฬา 
๔.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
๕.  นโยบายการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบรอย  
๖.  นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและการท่องเท่ียว 
๗. นโยบายการพัฒนาด้านการปกครองท้องถิ่น 
๘. นโยบายการพัฒนาด้านอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. การวิเคราะหศ์ักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOTขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบล

กาหลง แบบองค์รวมมีดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength-S)  
-   ต าบลกาหลง  มีพื้นเป็นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังพื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตรโดยเฉพาะนาเกลือ 
-   เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีช่ือเสียงเช่น กะปิ  อาหารทะเล

แปรรูป  ฯลฯ 
-   เป็นเมืองชายฝ่ังมีพื้นท่ีติดทะเลท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลท าให้ประชากรมี

รายได้เล้ียงตัวเอง และส่งสินค้าออกสู่ตลาด 
-   คลองสุนัขหอนซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเล้ียงชีวิตผู้คนในต าบลกาหลง มีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม

ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพ 
และผลักดันเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ 

-   มีป่าชายเลนท่ีควรแก่การอนุรักษ์เนื่องจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายาก และมีอยู่น้อย เหมาะ
แก่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

- เป็นท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรและแหล่งผลิตภาค
การเกษตร  และมีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้น  จึงมีโอกาสการสร้างงานมาก 

 

จุดอ่อน (Weak-W )  
-  การไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง 
-  ราคาผลผลิตทางการเกษตรยังค่อนข้างต่ าและไม่แน่นอน  ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน 
-  เส้นทางการคมนาคมบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง  และช ารุดท าให้การสัญจรไปมาล าบาก  โดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูฝน 
-  ขาดน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าใช้การเกษตร 
-   ขาดแหล่งน้ าตามธรรมชาติและท่ีก่อสร้างขึ้นมีน้อย 
-   ระดับการศึกษาของประชาชนโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 
-   ปัญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรมท าให้แหล่งน้ าเน่าเสีย และทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามถูก

ท าลาย 
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- ปัญหาด้านประชาชนในเขต อบต.กาหลง ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการด าเนินงาน และ
ระบบงานของ อบต. และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  - ความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญวัตถุนิยมมากเกินความ
จ าเป็น  
 
 
 
 
 
 
 

 โอกาส (Opportunity – O) 
-  ปัจจุบันมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ท าให้มีภารกิจ อ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 
-   มีโครงการตามนโยบายรัฐ   เช่น  โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง – หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์  บ้านเอื้ออาทร ฯลฯ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของต าบล 
-   มีถนนทางหลวงสาย  ๓๕      (มหาชัยจดเขต อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี) ท าให้เอื้ออ านวยต่อการ

คมนาคม  และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร - ประมงออกสู่ตลาด 
-   พื้นท่ีต าบลกาหลงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสีเขียวตามการวางผังเมืองรวมของจังหวัดซึ่งเป็นพืน้ท่ี

เกษตรกรรม ป่าไม้  ป่าชายเลนควรแก่การอนุรักษ์ เหมาะแก่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเป็นท่ีอยู่อาศัย 
 

 อุปสรรค ( Threat – T )  
-   งบประมาณท่ีจะจัดสรรมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  จึงไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกด้านได้ครบ 
-   มีการถ่ายโอนภารกิจลงสู่องค์การบริหาร ส่วนต าบลเพิ่มมากขึ้นมีเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรไม่เพียงพอ 
-   สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับ ประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
-  ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาท่ีสูงขึ้นแต่ราคาผลผลิตทางการเกษตร  ยังคงไม่แน่นอน  และ

คุณภาพสินค้ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร  
- กลไกของรัฐ  เช่น  ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการลงทุน 
- การกระจายอ านาจแบบก้าวกระโดด  รัฐบาลไม่มีการเตรียมพร้อมให้กับท้องถิ่นท าให้ขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับ ประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
- ปัญหาด้านประชาชนในเขต อบต.กาหลง ยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการด าเนินงาน และ

ระบบงานของ อบต. และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
- ความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญวัตถุนิยมมากเกินความ

จ าเป็น 

๖. ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะด าเนนิการ 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ส่ิงอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนท่ีอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลกาหลง เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

๒.ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒) ) 
๓.ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓) ) 
๔.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔) ) 
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๕.การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕) ) 
 

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
๑.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา ๖๗(๖) ) 
๒.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓) ) 
๓.ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔))  
๔.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐)) 
๕.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒) ) 
๖.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕) ) 
๗.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
๒.การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘) ) 
๓.การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
๔.จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
๕.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗) ) 
๖.การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
๗. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖) ) 
๒.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕) ) 
๓.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา ๖๘(๗) ) 
๔.ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐) ) 
๕.การส่งเสริมการฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๑๖) ) 
๖.การส่งเสริมการท่องเท่ียว ( มาตรา ๖๘(๑๒) ) 
๗.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา ๖๘(๑๑) ) 
๘.การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา๑๖ (๗) ) 

 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

๑.คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) 
๒.การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(มาตรา ๑๖(๒๔)) 
๓.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

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

 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘)) 
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๒.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
๓.การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
๔.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘) 

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่ เก่ียวข้อง ดังน ี้ 

๑.สนับสนุนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น 
(มาตรา ๔๕(๓) ) 

๒.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จ าเป็น
และสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 

๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
๔.การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา๑๗ (๓)) 
๕.การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

(มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
ภารกิจท้ัง ๗ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไขปัญหา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชน ในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการด าเนินการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

 ๗.๑  ภารกิจหลัก 
๑.  การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๗.๒  ภารกิจรอง 
๑.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๒.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
๕.  สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๖.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา อบต. 
๗.  การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๗. สรปุปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ก าหนดโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ กอง ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวนท้ังส้ิน ๒๗ อัตรา 
ข้าราชการครู จ านวน ๒ อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน ๑๓ อัตรา  
พนักงานจ้างท่ัวไป ๑๖ อัตรา ท้ังส้ิน จ านวน ๕๙ อัตรา  

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 ๘.๑โครงสร้างส่วนราชการ 
  จากการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ
ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง ก าหนดต าแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าวและในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการท่ีจะรองรับการด าเนินการตาม
ภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่ายและในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตาม
ภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะ
พิจารณาต้ังเป็นส่วนราชการต่อไป ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.  ส านักปลัด อบต.(เทยีบเท่ากอง) ๑.  ส านักงานปลัด อบต.(เทยีบเท่ากอง) คงเดิม 
๑.๑  ฝ่ายบริหารท่ัวไป ๑.๑  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  
 - งานธุรการ 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

๑.๒  ฝ่ายนโยบายและแผน ๑.๒  ฝ่ายนโยบายและแผน  
 - งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคดี 
- งานกิจการสภา  

 - งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานกิจการสภา 

 

๑.๓  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑.๓  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 - งานส่งเสริมการท่องเท่ียว  - งานส่งเสริมการท่องเท่ียว  
๒. กองคลัง ๒. กองคลัง คงเดิม 
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๒.๑ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๑ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

    - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

    - งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
    - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 

 

๒.๒งานการเงิน ๒.๒งานการเงิน  
 - งานรับเงนิและเบิกจ่ายเงิน 

- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานบัญช ี

 - งานรับเงนิและเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานบัญช ี

 

๓.  กองช่าง ๓.  กองช่าง คงเดิม 
๓.๑ฝ่ายก่อสร้าง ๓.๑ฝ่ายก่อสร้าง  
      - งานก่อสร้าง 
      - งานสาธารณูปโภค 

 - งานก่อสร้าง 
- งานสาธารณูปโภค 

๓.๒งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.๒งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานควบคุมและก่อสร้างอาคาร     - งานควบคุมและก่อสร้างอาคาร  

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คงเดิม 
๔.๑ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
- งานควบคุมโรค 

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมโรค 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๔.๒งานรักษาความสะอาด ๔.๒งานรักษาความสะอาด  

- งานรักษาความสะอาด 
 

- งานรักษาความสะอาด 
 

 

๕. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ๕. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คงเดิม 
๕.๑ฝ่ายบริหารการศึกษา ๕.๑ฝ่ายบริหารการศึกษา 

-  งานแผนงานและวิชาการ 
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-  งานประเพณี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 
-  งานแผนงานและวิชาการ 
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-  งานประเพณี ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 
๙.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบ

ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการช้ีให้เห็นปัญหาท่ีเกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
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                ประเภทของข้อมูลท่ีท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                ๑. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเล่ือน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                ๓. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน ๑๐ประการ 
                ๑. มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                ๒. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                ๓. ปริมาณงานของเจ้าหน้าท่ีเหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                ๔. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าท่ีและควรมอบให้ใครด าเนินการแทน 
                ๕. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มท่ีหรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
                ๖. การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธกีารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม ่
                ๗. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                ๘. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใดเพื่อให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
งานอนาคต 
                ๙. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                ๑๐. สร้างมาตรการและส่ิงจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ ๓ การค านวณจ านวนก าลังคนท่ีต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี ้
        ๑. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีส่ิงส าคัญต้องทราบ ๒ประการ 
                 ๑.๑ ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานท่ีผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีท่ีผ่านมาแล้ว
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต ส่ิงส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานท่ีน ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเช่ือถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                 ๑.๒ มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานท่ีคน ๑คน จะใช้การท างานแต่ละช้ิน 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี ้
                        ๑ปี จะมี    ๕๒  สัปดาห์ 
                        ๑สัปดาห์จะท า   ๕  วัน 
                        ๑ ปี จะมีวันท า   ๒๖๐  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  ๑๓   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) ๑๐ วัน 
                        คิดเฉล่ียวันหยุดลากิจ ลาป่วย  ๗   วัน 
                        รวมวันหยุดใน ๑เดือน   ๓๐   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑ปี       ๒๓๐ วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน ๑วัน     ๖  ช่ัวโมง 
                       (๐๘.๓๐–๑๖.๓๐น.– เวลาพักกลางวัน ๑ชม.–เวลาพักส่วนตัว ๑ ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน ๑ปี (๒๓๐ x ๖)     ๑,๓๘๐ ช่ัวโมง  
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                        หรือ                       (๑,๓๘๐ x ๖๐)    ๘๒,๘๐๐  นาที 
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 
 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานท้ังหมด(๑ปี) x เวลามาตรฐานต่อ๑ ช้ิน    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

 
๒. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน

หรือปริมาณงานท่ีผ่านมาในแต่ละปีรวมท้ังจ านวนคนท่ีท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นแนวส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีท่ีปริมาณงานเปล่ียนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนท่ีต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

๒.๑ ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มท่ีหรือไม่ 
๒.๒ งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าท่ี จึงไม่สามารถ

ค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
  จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลงจึงได้
ก าหนดต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจท่ีจะด าเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา ๓ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและเพื่อให้ 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
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ท่ี 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
ท่ี 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

หมายเหตุ 

 ขนาด อบต. (อบต.ขนาดใหญ่)  ขนาด อบต. (อบต.ขนาดใหญ่)  

๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (๑) 

๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (๑) 

 

๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) (๑) 

๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) (๑) 

 

๓ ส านักปลัด อบต.(เทียบเท่ากอง)(๐๑) ๓ ส านักงานปลัด อบต.(เทียบเท่ากอง)  
 ๑. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 
 ๑. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 
 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)(๑) 
 ๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)(๑) 
 

   ๒. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑)  

 ๒. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (๑)  ๓. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (๑)  

 ๓. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยช านาญงาน (๑) 

 ๔. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน (๑) 

 

 ๔. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (๑)  ๕. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (๑)  

 ๕. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๖. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พจ.ภารกิจ) (๑)  
 ๖. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
   ๘. พนักงานขับรถยนต์ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
   ๙. พนักงานดับเพลิง (พจ.ภารกิจ) (๒)  
 ๗. คนงานท่ัวไป (พจ.ท่ัวไป) (๑๐)  ๑๐. คนงานท่ัวไป (พจ.ท่ัวไป) (๗)  
 ฝ่ายนโยบายและแผน  ฝ่ายนโยบายและแผน  
 ๑. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)(๑) 
 ๑. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)(๑) 
 

 ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (๑)  ๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (๑)  
 ๓. นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑)  ๓. นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑)  

 
 
 
 

ท่ี 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน  

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
ท่ี 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

หมายเหตุ 

 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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 ๑. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

 ๑. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

 

 ๒. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑)  ๒. นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ (๑)  
๔ กองคลัง(๐๔) ๔ กองคลัง(๐๔)  
 ๑. ผู้อ านวยการกองคลัง 

    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 
 ๑. ผู้อ านวยการกองคลัง 

    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 
 

 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 ๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

    (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (๑) 
 ๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

    (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (๑) 

 

 ๒. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑)  ๒. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑)  

 ๓. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
(๑) 

 ๓. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
(๑) 

 

 ๔. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑)  ๔. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑)  
 ๕. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๕. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (พจ.ภารกิจ) (๑)  
 ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
 ๗. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
 งานการเงิน  งานการเงิน  
 ๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) (๑)    ๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) (๑)    

 ๒. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
๕ กองช่าง(๐๕) ๕ กองช่าง(๐๕)  
 ๑.  ผู้อ านวยการกองช่าง 

    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 
 ๑.  ผู้อ านวยการกองช่าง 

    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 
 

 ฝ่ายก่อสร้าง  ฝ่ายก่อสร้าง  
 ๑. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  

    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 
 ๑. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  

    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 
 

 ๒. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑)  ๒. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  (๑)  
 ๓. คนงานท่ัวไป (พจ.ท่ัวไป) (๒)  ๓. คนงานท่ัวไป (พจ.ท่ัวไป) (๒)  

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
 ๑. นายช่างโยธาช านาญงาน (๑)  ๑. นายช่างโยธาช านาญงาน (๑)  
 ๒. ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  ๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑)  
 ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ผู้มีทักษะ) (๑)  ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ผู้มีทักษะ) (๑)  

 

ท่ี 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน  

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
ท่ี 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

หมายเหตุ 

๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(๐๖) ๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(๐๖)  
 ๑. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

 (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)(๑) 
 

 ๑.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
    (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (๑) 

 

 ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
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 ๑. หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (๑) 

 ๑. หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (๑) 

 

 ๒. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ช านาญการ(๑)  ๒. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (๑)  
 งานรักษาความสะอาด  งานรักษาความสะอาด  
 ๑ คนงานท่ัวไป (พจ.ท่ัวไป)(๔)  ๑ คนงานท่ัวไป (พจ.ท่ัวไป)(๔)  
  

 
   

๗ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘) ๗ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘)  
 ๑.  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

   (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (๑) 
 ๑.  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

    (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (๑) 
 

 ฝ่ายบริหารงานศึกษา  ฝ่ายบริหารงานศึกษา  
 ๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา 

   (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (๑) 
 ๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา 

    (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (๑) 
 

 ๒. ครู ค.ศ. ๑ (๒)  ๒. ครู ค.ศ. ๑ (๒)  

 ๓. ผู้ดูแลเด็ก (พจ.ตามภารกิจ มีคุณวุฒิ)(๕)  ๓. ผู้ดูแลเด็ก (พจ.ตามภารกิจ มีคุณวุฒิ)(๕)  
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบอัตราก าลัง  ๓ ปี ระหว่าง  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (อบต.ขนาดใหญ่) 

ส่วนราชการ กรอบอตัรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะ ๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง)(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ส.ต.อ.ส าราญ  ชันแสง 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น)(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง(รับโอน) 

รวมสายบริหารงานท้องถิ่น ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
ส านักงานปลัด อบต.(เทียบเท่ากอง)(๐๑)         
๑. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
    (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) (๑) 

- ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง(รับโอน) 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป         
๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
    (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น)(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.นาถยา ชูจันทร์ 

๒. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ(๑) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - (ก าหนดเพิ่ม) 

๓. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ศิริรตัน์ ศิริเลศิ 

๔. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
นายสมพร สุดด ี

๕. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - จ.อ.สวัสดิ์ แจ่มเจ็ดริ้ว 

๖. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - -  น.ส.อาภาพร ดิษแพ 

๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.วารุณี น้ าพระทัย 

๘. พนักงานขับรถยนต์ (พจ.ภารกิจ) (๑) - ๑ ๑ ๑ +๑ - - (ก าหนดเพิ่ม) 

๙. พนักงานดับเพลิง (พจ.ภารกิจ) (๒) - ๒ ๒ ๒ +๒ - - (ก าหนดเพิ่ม) 

๘. คนงานท่ัวไป (พจ.ท่ัวไป) (๗) ๑๐ ๗ ๗ ๗ -๓ - - นายณัฐพล  สินทอง 

        นายปิยะพงษ์  อาชนปาน 

        นายณรงค์ สวัสด ี
นายชาติชัย ฮวดสุนทร 
นายทรงศักดิ์  เกตุเรือง 
นายโยธิน  เกตุเรือง 

        น.ส.ฉลวย  คงยนต ์
         

 
 
 

ส่วนราชการ กรอบอตัรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะ ๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ฝ่ายนโยบายและแผน         

๑. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายฐานันดร์   อุดมสันติสขุ 

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.อิษฎาณิศ ตันติชุต ิ

๓. นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง(กสถ.) 
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว         

๑. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น)(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.กมลรัตน์  สมเคราะห์ 

๒. นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.นารีรัตน์  สุวรรณเสวก 

รวมส านักงานปลัด ๒๑ ๒๓ ๒๓ ๒๓ +4
/-3 

- - 
 

กองคลัง (๐๔)         



แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                    หน้า ๒๕ 
 

๑. ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
นางพยอม  ศิริบตุร 

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้         

๑. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -   ว่าง(กสถ.) 

๒. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ช านาญการ ( ๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง(กสถ.) 

๓. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ 
ช านาญงาน (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
ว่าง(กสถ.) 

๔. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง(กสถ.) 

๕. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ศิริขวัญ  คี้สุคนธ์ 

๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ณัฐกานต์ ศรีงามผ่อง 

๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.วรินธร  ทิมแจ้ง 

งานการเงิน         

๑. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ลูกจ้างประจ า) (๑)   

๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.เบญจวรรณ อินรวม 

๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑) - ๑ ๑ ๑ - - - (ว่าง) 

รวมกองคลัง ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - - -  
         

ส่วนราชการ กรอบอตัรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะ ๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองช่าง(๐๕)         
๑.  ผู้อ านวยการกองช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
นายยอดชาย  สมข า 

ฝ่ายก่อสร้าง         
๑. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง(กสถ.) 

๒. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง(กสถ.) 

๓. คนงานท่ัวไป (พจ.ท่ัวไป) (๒) ๒ ๒ ๒ ๒ - - - นายอดิศร  เขียวพยับ 

        นางกาญจนา  อินทร์ประเสริฐ 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร         
๑. นายช่างโยธาช านาญงาน (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายกรกฎ  พรรณรักษ ์

๒. ผู้ช่วยนายช่างโยธา(พจ.ภารกิจผู้มีทักษะ(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นายเฉลียว  นุชมั่น 

๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พจ.ภารกิจ) (๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.ติญารัตน ์ รอดสุกา 

รวมกองช่าง ๘ ๘ ๘ ๘ - - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(๐๖)         



แผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561-2563) ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                    หน้า ๒๖ 
 

๑.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
    (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - น.ส.เบญจมาศ สร้อยพวง 

ฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม         

๑. หัวหน้าฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
    (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)(๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง(กสถ.) 

๒. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(๑) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - นางมณฑา  สวัสดี 

งานรักษาความสะอาด         

๑. คนงานท่ัวไป (พจ.ท่ัวไป)(๔) ๔ ๑ ๑ ๑ - - - นายสุชาติ  ประทุมวัน 

        
นายคนรณ  พุกผล 
นายสว่าง  ศรีรักษา 
นายบุญฤทธ์ิ  คูหาแก้ว 

รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๗ ๗ ๗ ๗ - - -  
         
         
         
         

ส่วนราชการ กรอบอตัรา 
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่ง
ท่ีคาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะ ๓ ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม / ลด หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๐๘) 

       
 

๑. ผู้อ านวยกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -   ว่าง(กสถ.) 

ฝ่ายบริหารงานศึกษา         

๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา 
    (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (๑) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -   ว่าง(กสถ.) 

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

        น.ส.นฤมล  เกตุนาค 

๓. ผู้ดูแลเด็ก (พจ.ตามภารกิจ มีคุณวุฒิ)(๕) ๕ ๕ ๕ ๕ - - - น.ส.รติรตัน์  ชัยมงคล 

        น.ส.สุปราณี  องค์เอ่ียม 
น.ส.นิตยา  อ้ึงเจริญ 
น.ส.ศิระประภา โตรื่น 
น.ส.จารุวรรณ  จันรวม 

รวมกองการศึกษาฯ ๙ ๙ ๙ ๙ - - -  
รวมท้ังส้ิน ๕๖ ๕๙ ๕๙ ๕๙ +๔/ 

-๓ - -  



    

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ปรากฏในไฟล์ excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

๑๑.  แผนภูมโิครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓ป ี
ปรากฏในไฟล์ Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ  
ปรากฏในไฟล์ excel 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 



    

 
๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนกังานจ้าง 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง จะพึง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลงจะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตาม
แผนอัตราก าลัง ๓ ปีท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรืออาจหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
 
 

๑๓. ประกาศคณุธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า ครูและพนักงานจ้างทุกคน  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็น ไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 

 
****************************************** 
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ภาคผนวกก 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 
เร่ือง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง 



    

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

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างใน          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไป ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
  ๑.  พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
  ๒.  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
  ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดหลักประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  ๔.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง ขอประกาศให้มาตรฐานท้ัง  ๕ ประการ ดังกล่าวข้างต้น  
เป็น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลกาหลง ”เพื่อยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติและเป็นหลักการ
ในการปฏิบัติงาน 
 

  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ   วันท่ี ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

 ส.ต.อ. 
(ส าราญ  ชันแสง) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แนวทางการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนกังานจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายงาน รับ – จ่ายเงินประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

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

หลักสูตรการพัฒนาวิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนางบประมาณในการด าเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผลมีดังนี้ 
 

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 

(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 

(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 

ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการพัฒนา 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๑. การ
ปฐมนิเทศ 

 

๑.๑โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม ่

 

-เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
อบต. และบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจ้าง 
ประจ าและ
พนักงานจ้างที่
บรรจุแต่งต้ังใหม่ 

 

เท่ากับ
พนักงานส่วน
ต าบล/
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างที่บรรจุ
แต่งต้ังใหม่ 

 

ปฐมนิเทศ 

 

- ช่วงเวลาที่
บรรจุแต่งต้ัง 

 

-พนักงานที่บรรจุใหม่มี
ความรูค้วามเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดีตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

อบต.
กาหลง 

 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

 

 

 

ความรู้พ้ืนฐาน แผนงาน / วัตถุประสงค์ / เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการ งบ ระยะเวลา ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน การติดตามและ



    

ในการปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการ 
ระดับ จ านวน 

พัฒนา ประมาณ ด าเนินการ จะได้รับ ด าเนินการ ประเมินผล 

๒. การฝึกอบรม 

 

๒.๑โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 

- เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เท่ากับระดับของ
บุคลากรที่เข้ารับ
อบรมของแต่ละ
คน 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่เข้า
รับการ อบรม 

ฝึกอบรม 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

- บุคลากรมคีุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

-หน่วยงาน
ภายนอก 

-ส านักงาน 

ปลัดอบต. 
 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

๒.๒โครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร
ตามแผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

-เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหาร 
 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบลต าแหน่งนัก
บริหาร 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ 
อบรม 

 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

- มีความรูแ้ละวิสัยทัศน์
ในการท างานเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 

-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

-หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 

๒.๓โครงการ
ฝึกอบรมผูปฏิบัติ 
การตามแผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 
 

-เพ่ือพัฒนาความรูใ้น
การปฏิบัติงานในหน้าที ่

 
 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบล,
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ 
อบรม 

 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

- มีความรูแ้ละวิสัยทัศน์
ในการท างานเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 

-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

-หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 

 

 

 

 

 

ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 



    

ราชการ 

๓. การศึกษา
หรือดูงาน 

 

๓.๑โครงการศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

- เพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบล,
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างที่เข้า
ศึกษาดูงาน 

เท่ากับ
จ านวนของ
พนักงานส่วน
ต าบล /
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างที่เข้า
ศึกษาดูงาน
แต่ละคน 

การศึกษา
หรือดูงาน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานในองค์กรได้
อย่างดี 

 

-ส านักปลัด 

 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 

๔. การประชุม
เชิงปฏิบัติการ
หรือการสัมมนา 

๔.๑โครงการ
สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

 

-เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของพนักงานส่วนต าบล 

 

เท่ากับระดับของ 
พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจา้ง 
ประจ าและ
พนักงานจ้าง ที่
เข้ารับการประชุม
เชิงปฏิบัติการของ
แต่ละคน 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่เข้า
รับการ อบรม 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

- มีความรูแ้ละวิสัยทัศน์
ในการท างานเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 

 

 

 
ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการ
พัฒนา 

งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 ๔.๒โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การ
บริหารกิจการ

- เพ่ือพัฒนาความรูข้อง
พนักงานส่วนต าบลใน
การบริหารจัดการ
องค์กร 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบล,ลูกจ้าง 
ประจ าและ

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรที่
เข้ารับการ 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

-มีความรู้เพิ่มมากขึ้นใน
การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 



    

บ้านเมืองที่ดี 

 

พนักงานจ้างที่เข้า
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการแต่ละ
คน 

 

อบรม 

 

   ภายนอกที่
ด าเนินการ 

 

๔.๓โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ 
สัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในส านัก
ปลัด 
 

-เพ่ือเพิ่มพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรใน
ส านักปลัด 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

-มีความรูแ้ละ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 
 

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 

 

 

 
 

 

ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการ
พัฒนา 

งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 ๔.๔โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ 
สัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในกอง

-เพ่ือเพิ่มพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบล,
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรใน
กองคลัง 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

-มีความรูแ้ละ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 
 

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 



    

คลัง  

๔.๕โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ 
สัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองช่าง 

-เพ่ือเพิ่มพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรใน
กองช่าง 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

-มีความรูแ้ละ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 
 

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 

๔.๖โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ 
สัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-เพ่ือเพิ่มพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับ
จ านวนของ
บุคลากรใน
กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

-มีความรูแ้ละ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 
 

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 

 
 
ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการ
พัฒนา 

งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 ๔.๗โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ 
สัมมนาเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพบคุลากร
ในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

-เพ่ือเพิ่มพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
 

เท่ากับระดับ
ของพนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากร
ในกอง
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ 

 

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

-มีความรูแ้ละ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 
 

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 



    

๔.๘ โครงการ
ประชุม
ประจ าเดือน 

-ซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา
เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ถูกต้อง 

คณะผู้บริหาร,
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
ประจ า และ
พนักงานจ้าง ที่
เข้าประชุม 

 

เท่าจับจ านวน
บุคลากรที่เข้า
ประชุม
ประจ าเดือน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

- ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

 

 

-มีความรูแ้ลปฏบิัติงาน 
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลัด ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 

 

 

 

 
 
ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติ

ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการ
พัฒนา 

งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

๕. การสอนงาน
การให้
ค าปรึกษาหรือ
วิธีการอื่น 

๕.๑โครงการ
สนับสนุนทุนการ 
ศึกษาให้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท 

-เพ่ือยกระดับความรู้
ของบุคลากรให้สูงขึ้น 
 

- ตามจ านวน
ของบุคลากรที่
ผ่านการ
ประเมินและ
ได้รับการ
คัดเลือกให้
ศึกษาต่อ 

- - ป.โท 
๖๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ปี  
- ป.ตรี 
๓๓,๐๐๐
บาท/คน/ปี  

ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 

-สามารถน าความรู้มา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
 

๕.๒ โครงการ
อื่น ๆ ท่ีสามารถ
ก าหนดภายหลัง
ตามความจ าเป็น

- - - - - ภายใน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

- - ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 



    

และสถานการณ ์

 

 
 

 

 


