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องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ข ~ 

 

คํานํา 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดประกาศใชแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  เพ่ือรองรับภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานหรือปริมาณงานท่ีมากข้ึน  ใหการ
บริหารงานบุคคลดานการกําหนดตําแหนง  การใชตําแหนงของขาราชการสวนทองถ่ิน  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง  เปนไปอยางประสิทธิภาพ  คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  จึงไดพิจารณาปรับปรุง
แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  เพ่ือใหสอดคลองกับภารหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  ลักษณะงานหรือปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือใหการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล       
ลงวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  หมวด  ๒  การกําหนดประเภท  จํานวน  และอัตราตําแหนง  ขอ  ๑๒ –    
ขอ  ๑๙  และ  (แกไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  (ฉบับท่ี  ๓)  ลงวันท่ี  ๖  
สิงหาคม  ๒๕๕๗  “หมวด  ๓  การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง”  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  และหนังสือ
สํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนมาก  ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว ๕๓  ลงวันท่ี   ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
และหนังสือท่ี  มท  ๐๘๐๙.๒/ว๕๘  ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  ในการ
ประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  และในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  

๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ฉบับ

แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๑,  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ใหถูกตองและเปนปจจุบัน  เพ่ือรองรับการบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตําบลในอนาคต
ตอไป 
 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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ภาคผนวก 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
- บันทึกขอความ  เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ 
- บันทึกขอความ  เรื่อง  การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
- แบบขออนุมัติกําหนด/ยุบเลิกตําแหนงเก่ียวกับตําแหนงพนักงานสวนตําบล  (แบบ  ๑ – ๗) 
- หนังสือสงขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
- หนังสือแจงมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
- บันทึกขอความ  เรื่อง  การปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๑, ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  (จัดทําประกาศใชแผนฯ) 
- หนังสือสงแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
- ๙. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (โปรแกรมคํานวณแผนอัตรากําลัง ๓ ป) 
- หนังสือและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.กลาง)  เรื่อง  มาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด  (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  วาจะมีตําแหนงใด  ระดับใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวน
เทาใด  ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณ  และคุณภาพ
ของงาน  ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  โดยใหองคการบริหารสวน
ตําบล  จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด  (ก.อบต.จังหวัด)  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.)  กําหนด 

๑.๒  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.กลาง)  ไดมีมติเห็นชอบประกาศ
การกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล  
จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใช
ตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด      
(ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง  เพ่ือวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล  วิเคราะหความ
ตองการกําลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  จัดทํากรอบอัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  (แกไขเพ่ิมเติม)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๓๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๘  ขอ  ๑๑  พนักงานสวนตําบล  ใหมี  ๔  ประเภท  ดังนี้ 

 (๑)  ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  ไดแก  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และ
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลกําหนด 

 (๒)  ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก  ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับฝาย  
ระดับสวน  ระดับกอง  ระดับสํานักในองคการบริหารสวนตําบล  หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

 (๓)  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ไดแก  ตําแหนงท่ีจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา  ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด  เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของ
ตําแหนงนั้น 

 (๔)  ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ไดแก ตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  ตําแหนง
ประเภทอํานวยการทองถ่ิน  และตําแหนงประเภทวิชาการ  ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลกําหนด  เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนั้น 

๑.๔  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง  (ฉบับท่ี  3)  ลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  2557  หมวด  3  การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  

ขอ  12  การกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการ
ตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล  ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบล  เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง  และการใชตําแหนงพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบล   แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดย
จัดทําและกําหนดรวมไวในแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล 

~๑~ 
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ขอ  13  การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  ใหคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ี  ความ
รับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงาน  ตลอดท้ังภาระ
คาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตองจายในดานบุคคล 

๑.๕  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง   
๓  ป  สําหรับปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๑, ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้ึน 

 
๒.  วัตถปุระสงค 

๒.๑  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสม    
ไมซํ้าซอน 

๒.๒  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลัง  โครงสราง
ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

๒.๓  เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด  (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ขาราชการครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

๒.๔  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  ขององคการบริหารสวนตําบล  
ภูหลวง 

๒.๕  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ   
ตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและ  
ยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

๒.๖  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๒.๗  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีการกําหนดตําแหนงและอัตรากําลังของบุคลากรท่ี
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความจําเปนเรงดวน  และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เอง 

 
๓.  กรอบแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   โดยคณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ซ่ึงประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนประธาน  ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลภูหลวง  หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ  เปนกรรมการ  และนักทรัพยากรบุคคล  เปน
กรรมการและเลขานุการ  เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ปงบประมาณ  ๒๕61 – ๒๕๖3  ฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๑,  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 3.1  การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง    
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร  และ  
สภาพปญหาในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล      
ภูหลวง  บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว  จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลังตามหนวยงานตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับ
เปาหมายการดําเนินการ  โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา  งานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและ
ตรงตามภารกิจหรือไม  อยางไร  หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผน
กรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงงานปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว  
อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอม   
ในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 
 3.2  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดนครราชสีมา  ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3  การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply  pressure  เปนการนําประเด็นคาใชจาย
บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา  เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ  จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนง  ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ  
โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 
 3.3.1  การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม  ในการพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงาน
ในแตละประเภท  เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัด  และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน  (พนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง)  โดยหลักการแลว  การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพ  และตนทุนในการทํางานขององคกร  ดังนั้น  ในการกําหนดอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล  
พนักงานครู  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ในแตละสวนราชการจะตองพิจารณาวา  ตําแหนงท่ีกําหนด  
ในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม  หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจายตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 
 3.4  การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน  เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work  process)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง  โดย
สมมุติฐานท่ีวา  งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบ  ยอมตองใชอัตรากําลังคน
มากกวา  อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ  เชน  งานกําหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคดานชาง  หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได  ดังนั้น  การคํานวณเวลา
ท่ีใชในกรณีภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ  (Relative  Information)  
มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้น
กอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
วามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม  เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูใน
ปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหนวยงานอ่ืน  ก็มีความจําเปนตองนํามาใชประกอบการ
พิจารณาดวย 
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 3.5  การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง  เปนการนําผลลัพธท่ี 
พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใชสําหรับ
การสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย  โดยมีสมมุติฐานท่ีวา  หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปจจุบันและในอนาคตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  อาจจะตองมีการพิจารณาแนวทางในการ
กําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม  เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ
สวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
 3.6  การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เปนการสอบถามความคิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตาง ๆ  อยางเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ  คน  มาพิจารณาอยางนอยใน  
3  ประเด็นดังนี้ 
 3.6.1  เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร  เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกรและการ  
แบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก  เชน  หากกําหนดโครงสรางท่ีมาก
เกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหาร
ท่ัวไปในสวนราชการนั้น  ซ่ึงอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละ    
สวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
 3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลาย ๆ  สวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ
สูงอายุเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  อาจจะตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับ
การเกษียณอายุของขาราชการ  ท้ังนี้  ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับตําแหนงท่ีเหมาะสม    
ข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีเกษียณอายุไป  เปนตน 
 3.6.3  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวน
ราชการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ  ผานการสงแบบสอบถามหรือสัมภาษณ  ซ่ึงมุมมองตาง ๆ  
อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืน ๆ  กระบวนการนี้เปนกระบวนการ
นําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน  เชน  การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ
อัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีใน  อบต.  ก  และงานการเจาหนาท่ีใน  อบต.  ข  ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ
คลายกัน  โดยสมมุติฐานท่ีวา  แนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงาน
แบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
 3.8  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุกคน  โดยตอง
ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ  1  ครั้ง 
 
๔.  สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 

การวิเคราะหสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน  โดยอางอิงขอมูลจากสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  และผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ระยะ  ๕  ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ซ่ึงผาน
การประชาคมหมูบาน  ประชาคมตําบล  และการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลว  ดังนี้ 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอปกธงชัย  ตั้งอยูหางจากท่ีวาการ

อําเภอปกธงชัย  ๑๖  กิโลเมตร  ตั้งอยูหางจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ๔๘  กิโลเมตร 
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อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ  ติดตอกับ  เทศบาลตําบลบอปลาทอง,  อบต.ง้ิว,  อบต.ตูม  อําเภอปกธงชัย 
ทิศใต  ติดตอกับ  อบต.อุดมทรัพย  อําเภอวังน้ําเขียว 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  อบต.สะแกราช  อําเภอปกธงชัย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  เทศบาลตําบลลํานางแกว  อําเภอปกธงชัย 

เนื้อท่ี  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  ๙๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  ๖๐,๐๐๐  ไร  หรือคิดเปนรอยละ  ๒.๖๑  ของพ้ืนท่ีท้ังอําเภอปกธงชัย 

 ประชากร  ปจจุบันมีประชากรรวมท้ังสิ้น  ๕,๗๖๔  คน  เปนชาย  ๒,๘๘๓  คน  หญิง  ๒,๘๘๑  คน  
มีความหนาแนนเฉลี่ยตอพ้ืนท่ี  (๖๐.๐๔)  ๖๐  คน/ตารางกิโลเมตร  จํานวนครัวเรือน  ๑,๘๗๘  หลังคา    
แยกเปน  ดังนี้ 

หมูท่ี ชื่อบาน 
จํานวนครัวเรือน 

(หลังคา) 
จํานวนประชากร  (คน) รวม 

(คน) ชาย หญิง 
๑ บานโนนแดง ๑๕๖ ๒๒๒ ๒๐๒ ๔๒๔ 
๒ บานหนองนกเขียน ๑๕๓ ๒๖๓ ๒๔๑ ๕๐๔ 
๓ บานหนองกระทุม ๑๓๖ ๒๔๖ ๒๔๙ ๔๙๕ 
๔ บานปอแดง ๓๖๓ ๕๗๐ ๕๘๒ ๑,๑๕๒ 
๕ บานหลุมเงิน ๒๕๐ ๔๐๕ ๓๙๓ ๗๙๘ 
๖ บานหลุมหิน ๗๐ ๗๔ ๗๗ ๑๕๑ 
๗ บานหนองกก ๒๘๑ ๔๐๘ ๔๑๔ ๘๒๒ 
๘ บานหนองหวา ๒๑๔ ๓๐๙ ๓๐๒ ๖๑๑ 
๙ บานหวยแกว ๙๑ ๑๓๓ ๑๔๗ ๒๘๐ 

๑๐ บานหนองนกเขียน ๑๖๔ ๒๕๓ ๒๗๔ ๕๒๗ 
รวม ๑,๘๗๘ ๒,๘๘๓ ๒,๘๘๑ ๕,๗๖๔ 

ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนอําเภอปกธงชัย  ณ  เดือน  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 
ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวของตําบลภูหลวง  เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันเล็กนอย   

มีความสูง  ๓๐๐ – ๔๐๐  เมตร  จากระดับน้ําทะเล  โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 
๑. พ้ืนท่ีราบ  พ้ืนท่ีราบในท่ีนี้หมายถึง  พ้ืนท่ีราบบนท่ีดอนในเขตพ้ืนท่ีอาศัยน้ําฝน  เปนท่ีราบ

บนท่ีดอนสลับลูกคลื่นลอนตื้น  จะมีความสูงต่ํากวา  ๓๐๐  เมตร  จากระดับน้ําทะเล  จะอยูทางทิศตะวันออก
ของบานหนองกก  หมูท่ี  ๗  มีพ้ืนท่ีประมาณ  ๑%  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล 

๒. พ้ืนท่ีดอนสลับลูกคลื่น  พบวาเปนพ้ืนท่ีสวนมากของตําบล  พบในทุกหมูบาน  ประมาณ  
๗๘%  ของพ้ืนท่ีท้ังตําบล 

๓. พ้ืนท่ีภูเขา  มีภูเขาอยู  ๓  ลูก  มีพ้ืนท่ีครอบคลุมเกือบทุกหมูบาน  ประมาณ  ๒๑%  ของ
พ้ืนท่ีท้ังหมด  ไดแก  เขาลอมฟาง  อยูในเขตหมูท่ี  ๓  เขาภูหลวง  อยูในเขตหมูท่ี  ๔  และหมูท่ี  ๖  เขากะบุด  
อยูในเขตหมูท่ี  ๒  ลักษณะภูเขาเปนปาโปรง  ตนไมไมใหญมากนัก 
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 สภาพภูมิอากาศ  เนื่องจากตําบลภูหลวง  มีลักษณะเปนท่ีราบสูง  มีภูเขาลอมรอบ  ดังนั้น     
ลักษณะภูมิอากาศจึงมีอากาศรอนจัดในฤดูรอน  และหนาวจัดในฤดูหนาว  สําหรับในฤดูฝนในบางป  จะมีฝน
ท้ิงชวงบางในฤดูกาลเพาะปลูก  แตในบางท่ีก็มีฝนตกมากจนเกิดน้ําทวม  ผลผลิตการเกษตรไดรับความเสียหาย  
จากสถิติปริมาณน้ําฝนยอนหลัง  ๑๐  ป  พบวาฝนจะเริ่มตกต้ังแตเดือนมีนาคม  ไปจนถึงเดือนตุลาคม  และ
ฝนจะท้ิงชวงในเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ  โอกาสท่ีจะมีฝนตกในรอบปประมาณ  ๘๐  วัน  โดย
แบงฤดูกาลออกเปน  ๓  ฤดู  คือ 
  ฤดูรอน    เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน     เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม  ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 

 สภาพอุณหภูมิ  ตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนจะสูงเพราะอากาศรอนจัด  
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  ๓๕  องศาเซลเซียส  และเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ  อุณหภูมิจะลดลง  โดยจะลดมาก 
ในเดือนธันวาคม – มกราคม 

 การพาณิชย 
  บริษัท     จํานวน     ๗  แหง 
  หางหุนสวนจํากัด    จํานวน     ๒  แหง 
  รานขายของชํา    จํานวน  ๑๐๙  ราน 
  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ  (เกิน  ๑  หัวจาย) จํานวน      ๑  แหง 
  ปมน้ํามันขนาดเล็ก  (ไมเกิน  ๑  หัวจาย) จํานวน      ๓  แหง 
  ตลาดนัด     จํานวน      ๑  แหง 
  รานอาหาร    จํานวน    ๓๓  ราน 
  รีสอรท/เกสเฮาท    จํานวน      ๑  แหง 
  บานเชา     จํานวน    ๑๓  แหง 
  รานเสริมสวย    จํานวน      ๘  ราน 
  โรงสีขนาดเล็ก    จํานวน      ๓  โรง 
  ฟารมเลี้ยงไกระบบปด   จํานวน      ๓  แหง 
  ฟารมเลี้ยงสุกร    จํานวน      ๖  แหง 
  รานซอมรถ    จํานวน    ๑๔  ราน 
  รานคาวัสดุกอสราง   จํานวน      ๓  ราน 

 การศึกษา  กีฬาและนันทนาการ  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (อนุบาล  ๓  ขวบ) จัดตั้งเอง จํานวน      ๓  ศูนย 
  โรงเรียนสังกัด  สปฐ.    จํานวน      ๓  โรง 
  ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบล  (กศน.)  จํานวน      ๑  ศูนย 
  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   จํานวน     ๑๐  แหง 
  หองสมุดประชาชน    จํานวน       ๑  แหง 
  สนามฟุตบอล     จํานวน      ๕  แหง 
  สนามวอลเลยบอล    จํานวน      ๕  แหง 
  สนามตะกรอ     จํานวน      ๕  แหง 
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  วัด/สํานักสงฆ     จํานวน      ๙  แหง 
  วิทยาลัยแมชี     จํานวน      ๑  แหง 
 
 การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองนกเขียน จํานวน     ๑  แหง 
  ศูนย  ศสมช.     จํานวน     ๑  แหง 
  บุคลากรสาธารณสุข    จํานวน     ๓  คน 
  อาสาสมัครสาธารณสุข    จํานวน  ๑๒๘  คน 
  ผูสูงอายุ  (อายุตั้งแต  ๖๐  ปข้ึนไป)  จํานวน  ๗๒๗  คน 
  ผูพิการ      จํานวน    ๙๕  คน 
  ผูปวยเอดส     จํานวน      ๔  คน 
  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา   รอยละ  ๑๐๐ 

 การคมนาคม 
  การคมนาคมขนสงทางบก  มีเสนทางสายสําคัญ  จํานวน      ๔  สาย 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน        จํานวน   ๒๓  สาย  ระยะทาง  ๔.๙๐ กม. 
  ถนนหินคลุกภายในหมูบานและเชื่อมตอหมูบาน  จํานวน    ๖  สาย  ระยะทาง    ๓.๑๕ กม. 
  ถนนลูกรังภายในหมูบานและเชื่อมตอหมูบาน     จํานวน  ๓๕  สาย  ระยะทาง  ๒๐.๐๐ กม. 

 แหลงน้ํา 
  แหลงน้ําธรรมชาติ    จํานวน      ๗  แหง 
  ฝายก้ันน้ํา     จํานวน      ๗  แหง 
  อางเก็บน้ํา     จํานวน      ๕  แหง 
  บอน้ําตื้น/สระน้ํา     จํานวน  ๑๑๗  แหง 
  บอบาดาล     จํานวน    ๑๙  แหง 
  สระน้ํา      จํานวน    ๑๐  แหง 

 มวลชนจัดตั้ง 
  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ๒  รุน  จํานวน  ๑๐๔  คน 
  เกษตรกรอาสาหมูบาน    จํานวน      ๙  คน 
  หมอดินอาสาหมูบาน    จํานวน      ๙  คน 
  ปศุสัตวอาสาหมูบาน    จํานวน      ๙  คน 
  ประมงอาสาหมูบาน    จํานวน      ๙  คน 
  กองทุนหมูบาน ๆ  ละ  ๑  ลานบาท  จํานวน    ๑๐  กองทุน 
  กลุมออมทรัพย/สัจจะหมูบาน   จํานวน    ๑๐  กลุม 
  กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  (หมูบานละแสน) จํานวน    ๑๐  กองทุน 
  สมาชิก  อสม.     จํานวน   ๙๙  คน 
  กลุมอาชีพ     จํานวน     ๙  กลุม 
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 ขอมูลอ่ืน ๆ 
  รถยนตสวนกลาง     จํานวน      ๒  คัน 
  รถยนต  EMS     จํานวน      ๑  คัน 
  รถบรรทุกน้ําดับเพลิง    จํานวน      ๑  คัน 
  รถเครน  (ขนาดเล็ก)    จํานวน      ๑  คัน 
  ไฟฟาสาธารณะ  (โคมไฟแสงสวาง)  ในหมูบาน จํานวน    ๕๘  จุด 
  ท่ีพักสายตรวจประจําตําบล (อัตรากําลัง  ๓  นาย) จํานวน      ๑  แหง 
  อาสาสมัครตํารวจชุมชน    จํานวน    ๔๕  คน 
 
 สภาพปญหาและความตองการของประชาชน 

โดยจัดลําดับตามความสําคัญของสภาพปญหา  ดังนี้ 
๑. ปญหาและความตองการดานแหลงน้ํา 

ปญหา ความตองการ 
๑. แหล ง น้ํ า เ พ่ื อก า ร เ กษตร ไม เ พี ย งพอและ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร 
๒. แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรตื้นเขิน 
๓. ขาดแคลนแหลง กักเ ก็บน้ํ า /ทดน้ํ า เขา พ้ืน ท่ี

การเกษตร 
๔. ระบบประปาหมูบานยังไมท่ัวถึง  ไมเพียงพอและ

ไมถูกสขุลักษณะ 

๑. ใหมีน้ําเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอตลอดท้ังป
และครอบคลุมพ้ืนท่ีการเกษตร 

๒. ขุดลอกแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมใหสามารถเก็บน้ําได
อยางเพียงพอ   

๓. กอสรางฝายก้ันน้ํา/แหลงก้ันน้ํา 
๔. การใหความรูเก่ียวกับการบริหารน้ําประปา  การ

จัดทําระบบประปาหมูบานสะอาด 

๒. ปญหาและความตองการดานสังคม 
ปญหา ความตองการ 

๑. เยาวชนติดยาเสพติด 
๒. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๓. เด็กเล็กถูกทอดท้ิงใหอยูกับผูสูงอายุ 
๔. การดูแลคนพิการ  คนชรา  ผูปวยโรคเอดส  

อยางถูกสุขลักษณะ 

๑. หมูบานเขมแข็งและปลอดยาเสพติด 
๒. ใหมีสนามกีฬาและอุปกรณกีฬาครบทุกหมูบาน 
๓. มีสถานท่ีเพ่ือพักผอนหยอนใจหรือออกกําลังกาย 
๔. การสงเคราะหดานสวัสดิการ  ใหความรูผูดูแล

สงเสริมสุขภาพอนามัยใหแกคนชรา  ผูพิการและ
ผูปวยเอดสอยางท่ัวถึง 

๓. ปญหาและความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ปญหา ความตองการ 

๑. การคมนาคมในหมูบานยังไมสะดวก  บางแหง
เปนถนนดิน  ถนนบางสายชํารุด 

๒. ไฟฟาแสงสวางยังไมท่ัวถึง 
๓. ขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

๑. เสนทางคมนาคมทุกสายภายในหมูบานตองเปน
เสนทางท่ีไดมาตรฐาน 

๒. ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาแสงสวางใหครอบคลุม
ทุกหมูบาน 

๓. ขยายเขตประปาหมูบานใหท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
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๔. ปญหาและความตองการดานเศรษฐกิจ 
ปญหา ความตองการ 

๑. ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๒. ราคาผลผลิตตกต่ํา  หนี้สินของเกษตรกร 
๓. การวางงาน 
๔. ตนทุนการผลิตสูงข้ึน 

๑. แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา 
๒. ประกันราคาผลผลิตใหเปนธรรม  ลดภาระหนี้สิน 
๓. ตองการมีงานทํา 
๔. การฝกอบรมและใหความรูการประกอบอาชีพ 

 
๕. ปญหาและความตองการดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ปญหา ความตองการ 
๑. การสงเสริมการศึกษาไมท่ัวถึง  ขาดอุปกรณการ

เรียนการสอนท่ีทันสมัย 
๒. การเผยแผขยายของวัฒนธรรมตะวันตก  ทําให

เยาวชนลืมประเพณีวัฒนธรรมแบบไทย 
๓. ขาดสถานท่ีออกกําลังกาย 

๑. ประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  
มีโอกาสศึกษาเลาเรียนจนจบการศึกษาอยางนอย
ข้ันพ้ืนฐาน 

๒. สง เสริมให เยาวชนมีสวนรวมในการสืบสาน
ประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
๖. ปญหาและความตองการดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ปญหา ความตองการ 
๑. การบริการทางดานสาธารณสุขยังไมท่ัวถึง 
๒. การดูแลและเลี้ยงดูเด็กท่ีถูกวิธี 
๓. การขาดความรูและผูนําเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ

อนามัยของประชาชน 
๔. การปองกันและระงับโรคติดตอ 

๑. มีหนวยงานและบุคลากรดานสาธารสุขประจํา
ตําบลอยางเพียงพอ 

๒. การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพในชุมชน 
๓. สถานท่ีสําหรับออกกําลังกายหรือสวนสุขภาพ

ประจําตําบล/หมูบาน 
๔. การปองกันและระงับโรคติดตอท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
๗. ปญหาและความตองการดานการเมือง  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ปญหา ความตองการ 
๑. การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนยังไมท่ัวถึง 
๒. การขาดความรู  ความเขาใจในการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการทองถ่ิน 
๓. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน   

ยังไมท่ัวถึงและเพียงพอ 

๑. รับรูขอมูลขาวสารของทางราชการอยางท่ัวถึง 
๒. ตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
๓. การจดัสรรงบประมาณท่ีเปนธรรมและท่ัวถึง 
๔. การฝกอบรมใหความรู   ความเขาใจในการมี   

สวนรวมและพัฒนาทองถ่ิน 
 

๘. ปญหาและความตองการดานเกษตรอินทรีย 
ปญหา ความตองการ 

๑. การใชสารเคมีหรือยาปราบศัตรูพืชในการทํา
การเกษตร  เปนเหตุใหดินเสื่อมสภาพ  และ
สารเคมีตกคาง 

๑. พืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
๒. ใชปุยอินทรียชีวภาพแทนสารเคมีเพ่ือลดตนทุน 
๓. สนับสนุนใหความรูดานการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
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๙. ปญหาและความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปญหา ความตองการ 

๑. คุณภาพน้ํา 
๒. ดินเสื่อมสภาพ 
๓. ปาไมเสื่อมโทรม 
๔. การท้ิงและกําจัดขยะ 
๕. วัชพืชปกคลุมแหลงน้ํา 

๑. การดูแลรักษาความสะอาดแหลงน้ํา 
๒. การรักษาสภาพดินใหความสมดุลทางธรรมชาติ 
๓. ปาไมเพ่ิมข้ึนทดแทนปาไมท่ีถูกทําลาย 
๔. มีท่ีท้ิงขยะและกําจัดขยะท่ีถูกตอง 

 
๑๐. ปญหาและความตองการดานแหลงทองเท่ียว 

ปญหา ความตองการ 
๑. แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีไมมีการพัฒนา  ปรับปรุง

ใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได 
๑. แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษในตําบลท่ีมีชื่อเสียง  

สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวมาชมได 
 
 

๕. ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การดําเนินงานพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง  

ของชุมชน  โดยเปดโอกาสใหประชาชนรวมคิดรวมแกไขปญหา  รวมสรางรวมจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีให
มีสวนรวมในการพัฒนาครอบคลุมในทุก ๆ  ดาน  การดําเนินงานพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง
จะสมบูรณได  จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนท่ี  โดยมุงเนนในการสรางความตระหนักรวมกัน
แกไขปญหาอยางจริงจัง  นอกจากนั้น  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวงยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาในทุกกลุม  ทุกวัยของประชากร  สงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนา
เยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  สวนดาน
การพัฒนาอาชีพนั้น  จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับองคการบริหารสวนตําบล  โดยใชเทคนิค  SWOT  เขามาชวยในการวิเคราะห  ท้ังนี้  เพ่ือใหทราบวา
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ี  ใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนไดอยางไร  โดยวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และภัยคุกคาม  ในการ
ดําเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  กําหนดวิธีการดําเนินการตาม
ภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ท้ังนี้  สามารถวิเคราะหภารกิจให
ตรงกับสภาพปญหา  โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจออกเปน  ๗  ดาน  ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนี้ 
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การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค 
การวิเคราะหศักยภาพ  เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปน

สภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ  ของทองถ่ิน  รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน
ของทองถ่ิน  อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถ่ิน  ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินใน
ปจจุบัน  โดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน”  สําหรับใชเปน
ประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป  ท้ังนี้  โดยใชเทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณา
ถึงปจจัยภายใน  ไดแก  จุดแข็ง  (Strength - s)  จุดออน  (Weak- W)  และปจจัยภายนอกได  แกโอกาส  
(Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เปนเครื่องมือ 

ปจจัยภายใน  ประกอบดวยปจจัยดานตาง ๆ  ท่ีตองนํามาพิจารณา  ดังนี้ 
 ดานการบริหาร  ไดแก  การแบงสวนราชการ  การวางแผน  การประสานงาน  การมอบอํานาจ

การกํากับดูแล  เปนตน 
 กฎระเบยีบ  ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 บุคลากร  ไดแก  อัตรากําลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ  พฤติกรรม  เปนตน 
 งบประมาณ  รวมท้ังความชวยเหลือตาง ๆ 
 ระบบฐานขอมูล 
 การประสานงาน/การอํานวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
 ทรัพยากร  เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน 

การวิเคราะหจุดแข็ง  (Strength =S)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน  มีสวนดี  ความ
เขมแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จ  ซ่ึงจะพิจารณาในดานตาง ๆ 

การวิเคราะหจุดออน  (Weakness=w)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน  มีสวนเสีย  ความ
ออนแอ  ขอจํากัด  ความไมพรอม  ซ่ึงจะพิจารณาในดานตาง ๆ  เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 

ปจจัยภายนอก  ประกอบดวย 
 ดานการเมือง  รวมถึงระดับความขัดแยง  และกลุมผลประโยชน 
 ดานเศรษฐกิจ  ไดแก  เศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ี (เชน  ผลผลิต  รายได  รายจาย  การออม  การลงทุน  

การใชท่ีดิน  แรงงาน)  การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  การคลัง 
 ดานสังคม 
 นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
 เทคโนโลย ี

การวิเคราะหโอกาส  (Opportunity=O)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปนเชนไร  
เหตุการณ  สถานการณของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอําเภอ  ท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอทองถ่ิน
อยางไร  มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเปนประโยชน  หรือเปนโอกาสอันดีตอทองถ่ิน  โดยจะตองพิจารณาท้ังดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 

การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat=T)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปน
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถ่ิน  โดยจะตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี  เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 
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องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis  ซ่ึงเปนการพิจารณาถึงปจจัย
ภายใน  (จุดแข็ง,  จุดออน)  และปจจัยภายนอก  (โอกาส,  อุปสรรค)  ท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ  ของ
ทองถ่ิน  ดังนี้ 

ปจจัยภายใน   จุดแข็ง (Strength-s) 
โครงสรางขององคกร 
๑.  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง แบงสวนราชการออกเปน  ๕  สวน  ไดแก สํานักปลัด  กองคลัง  

กองชาง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสงเสริมการเกษตร  มีการแบงหนาท่ีการทํางานและ  
มีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 

๒.  มีสายการบังคับบัญชาท่ีสั้น  ทําใหงายตอการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนได  
รวดเร็วข้ึน 

ระเบียบกฎหมาย 
๑.  ฝายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอํานาจหนาท่ี  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการ

บริหารสวนตําบลภูหลวง  ทําใหบังคับใชในพ้ืนท่ีไดตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ิน 
๒.  มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผนการกระจายอํานาจ 
๓.  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  สามารถกําหนดขอบัญญัติงบประมาณรายจายไดเอง  และ

ระบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถยืดหยุนได  ซ่ึงขอบัญญัติงบประมาณรายจาย     
เปนกฎหมายและเครื่องมือสําหรับใชในการพัฒนาทองถ่ิน 

๔.  มีอิสระในการกําหนดแผนพัฒนาหนวยงานของตนเอง 
๕.  ผูบริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใตระเบียบกฎหมาย 

ดานบุคลากร 
๑.  องคกรบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล  โดยสามารถจัดทํา

แผนอัตรากําลังไดเองตามภารกิจ  อํานาจหนาท่ี  ปริมาณงานและงบประมาณ  ทําใหไดบุคลากรมีความรู
ความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๒.  ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ทําใหมีความใกลชิดกับ
ประชาชน  ทําใหเขาใจปญหาและความตองการของประชาชน 

ดานวัสดุอุปกรณ 
๑.  มีการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณ  เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและเอ้ือประโยชน

ตอการปฏิบัติงานใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒.  มีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตอยางท่ัวถึงท้ังองคกร  ทําใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารและติดตอ

ประสานงานระหวางหนวยงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
๓.  มีการจัดทําระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลนขององคกร  เว็บไซต  เพ่ือประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบถึงผลงานและใชในการสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว  
ดานบริหารจัดการ 
๑.  มีการมอบอํานาจการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถ่ิน  หรือหัวหนาหนวยงานในสังกัด  และการ

แตงต้ังผูรักษาราชการแทนทุกสํานัก/กองอยางเหมาะสม  ทําใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว  รวดเร็วและ
แกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

๒.  มีปจจัยในการบริหารเปนของตนเอง  เชน  ๔ M  (man,  money,  material,  management) 
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จุดออน  (Weakness – w) 
ดานการเมืองการปกครอง 
๑.  ความขัดแยงของผลประโยชนระหวางกลุมการเมืองทองถ่ิน  ทําใหขาดเสถียรภาพในการ

บริหารงานและตัดสินใจ 
ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 
๑.  พ้ืนท่ีบางสวนเปนภูเขา  และเขตแดนติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  ไมสามารถเขาไป

ดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนไดทันทวงที 
๒.  มีการออกระเบียบ/กฎหมายใหม ๆ  จํานวนมาก  และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติบอยครั้ง

ทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ 
๓.  ระเบียบกฎหมายท่ีลาสมัยไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  และมีขอจํากัดสงผลใหการดําเนินงานลาชา 
ดานบุคลากร 
๑.  จํานวนเจาหนาท่ีบางหนวยงานมีไมเพียงพอตอปริมาณงาน  สงผลตอการดําเนินงานในภาพรวม  

โดยเฉพาะงานพัฒนาชุมชน  มีขาราชการ  ๑  คน  ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ  ๒๕๖๓  และ
กองชาง  มีขาราชการ  ๒  คน  ซ่ึงผูอํานวยการกองชางจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ  ๒๕๖๒  
นอกนั้นเปนพนักงานจาง  ทําใหขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ีราชการ  และการปฏิบัติงานลาชามาก 

๒.  บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายบอยครั้งทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
๓.  บุคลากรมีความคิดและทัศนคติแตกตางกัน  ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในองคกร 
๔.  การบริหารงานเปนระบบอุปถัมภ 
๕.  บุคลากรมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
ดานงบประมาณ 
๑. รายไดท่ีจัดเก็บเอง  และท่ีไดรับการสนับสนุนยังไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน  เนื่องจากมีขนาดพ้ืนท่ีรับผิดชอบกวางและบางสวนเปนภูเขา  มีสิ่งสาธารณูปโภคและโครงสราง
พ้ืนฐาน  เชน  ระบบประปา  ถนน  ท่ีตองพัฒนาเปนจํานวนมาก 

๒. รายไดท่ี  อบต.  จัดเก็บเองมีนอย  เม่ือเทียบกับภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
๓. การเบิกจายเงินงบประมาณมีหลายข้ันตอนและใชเอกสารมาก  ทําใหการเบิกจายเงินไดลาชา 
ดานวัสดุอุปกรณ 
๑. สถานท่ีปฏิบัติงานคับแคบ  สภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวยตอผูสูงอายุ  ผูพิการ  และหญิงมีครรภ 
ดานบริหารจัดการ 
๑. การสั่งการขามสายการบังคับบัญชาทําใหเกิดปญหาความขัดแยงภายในองคกร 
๒. ผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง  บางสํานัก/กอง  ปลอยปะละเลยและไมกระตือรือรนในการทํางาน  

ทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามข้ันตอน  ระบบ  ระเบียบ  และทําใหงานลาชา 
๓. ขาดการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 
๔. มีขอจํากัดดานระเบียบ  กฎหมาย  ทําใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนลาชา 

โอกาส  (Opportunity – o) 
ดานการเมืองการปกครอง 
๑.  มีการประสานงานกับผูนําหมูบาน  กลุมมวลชนจัดตั้ง  นักการเมืองทองถ่ิน  หนวยงานภาครัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ในระดบัทองถ่ิน  อําเภอ  จังหวัดและประเทศไดดี 
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ดานเศรษฐกิจ 
๑.  พ้ืนท่ีทางการเกษตรสวนหนึ่งเปนท่ีราบเชิงเขา  มีสภาพดินท่ีอุดมสมบูรณและฝนตกคอนขางซุก  

สามารถเพาะปลูกพืชไดท้ังป 
๒.  พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  สวนหนึ่งเปนภูเขามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ

เอ้ือตอการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนได 
ดานสังคม 
๑.  มีทรัพยากรมนุษยซ่ึงอยูในวัยเรียน/เยาวชนจํานวนมาก  สามารถท่ีจะกลับมาพัฒนาทองถ่ินได 
๒.  มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
๓.  ยังคงมีลักษณะสังคมชนบทท่ีบุคคลมีความเอ้ืออาทรและมีไมตรตีอกัน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  สงผลใหการบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพ  ทําใหการ

ติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานมีความสะดวกรวดเร็ว 
๒. องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีการติดตั้งระบบอินเตอรและ  WIFI  ท่ัวท้ังหนวยงานทําให

สามารถติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลไดท่ัวโลก  และประชาชนสามารถเขามาใชระบบ  WIFI  ฟรี  เพ่ือใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได 

อุปสรรค  (Threat-t) 
ดานการเมืองการปกครอง 
๑. การกระจายอํานาจสูทองถ่ินเปนไปดวยความลาชา  ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจ 
๒. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ 
๓. ขาดความตอเนื่องในนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 
๔. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน  ทําใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ินมีนอย 
๕. หมูบานบางหมูบานอยูหางไกลแบบชนบท  กอใหเกิดปญหาการติดตอสื่อสารและการเดินทาง 
๖. สภาวการณทางการเมืองท่ีไมม่ันคง  นโยบายรัฐบาลท่ีไมมีความตอเนื่องสงผลตอการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดานเศรษฐกิจ 
๑. ขาดการรวมกลุมอาชีพท่ีเขมแข็ง 
๒. พ้ืนท่ีทางการเกษตรอยูนอกเขตชลประทาน  ทําใหไดผลผลิตท่ีไมแนนอน  และราคาสินคาทาง

การเกษตรตกต่ํา 
๓. อัตราวางงานสูง  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
๔. สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
ดานสังคม 
1. แรงงานอพยพออกนอกพ้ืนท่ีนอกฤดูเพาะปลูก 
2. ประชาชนสวนใหญไดรับการศึกษานอยทําใหไมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. ประชาชนไมสนใจเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
4. เกิดปญหาฝนท้ิงชวงและภัยแลงยาวนาน  ทําใหขาดแคลนอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง  และ     

ขาดแคลนน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาหมูบาน 
5. ระบบประปาหมูบานไมไดมาตรฐานทําใหน้ําท่ีผลิตออกมาไมมีคุณภาพ 
6. มีปญหาสุขภาพ  ปญหายาเสพติด  ปญหาอาชญากรรม  เพ่ิมข้ึน 
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7. มีการแสวงหาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
8. วิกฤติโลกรอน  ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป  สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมท่ีตองพ่ึงธรรมชาติ 
 
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น 
“น้ําไหล  ไฟสวาง  ทางสะดวก  ผนวกเศรษฐกิจดี  มีความรูทันสมัย  กาวไกลการบริหาร

จัดการบานเมืองไดดียิ่ง  สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ  วิถีชีวิตและประเพณีชาวพุทธ  สงบสุขแดนธรรมะ” 

พันธกิจหลักการพัฒนา  (Mission)  
จากวิสัยทัศนการพัฒนาไดนํามากําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ  ๑๐  ภารกิจ  ดังนี้ 
๑. จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  และเพ่ือการเกษตรแกประชาชนอยางเพียงพอ

และท่ัวถึง 
๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
๓. ดําเนินการโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหเดินทางพรอมกันในทุกดาน 
๔. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน 
๕. สงเสริมและพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ  และสงเสริม

สนับสนุน  อนุรักษศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖. พัฒนาดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน  และสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ี

แข็งแรงสมบูรณ 
๗. จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใส  

ตรวจสอบได 
๘. สนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรไดรูจักคุณประโยชนของการใชเกษตรอินทรีย  เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต  เพ่ิมรายไดและลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ 
๙. ฟนฟู  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ิมพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ  สวนสาธารณะ  

ตลอดจนการรักษาคุณภาพแหลงน้ํา  อากาศ  และความดังของเสียงใหไดมาตรฐาน 
๑๐. สรางแหลงทองเท่ียวใหม  สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศ  

และเชิงอนุรักษ 

จุดมุงหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  (Goals) 
๑. มีน้ําอุปโภค - บริโภค  และเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ไดรับสิทธิสวัสดิการครบถวนตามสิทธิท่ีพึงไดรับจากรัฐ 
๓. ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานมีความสมบูรณ  เพียงพอแกความตองการของประชาชน 
๔. ชุมชนมีความเขมแข็ง 
๕. การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพ  อนุรักษศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ  ลดปริมาณการเขารับการรักษาพยาบาล 
๗. ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสตรวจสอบได 
๘. เกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบอินทรียเพ่ิมข้ึน  มีผลผลิตและรายไดเพ่ิมข้ึน 
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ  กอใหเกิดความ
สมดุลตอระบบนิเวศน 

๑๐. มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและมีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดพิจารณากําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
นครราชสีมา  โดยจัดลําดับตามความสําคัญของสภาพปญหา  จํานวน  ๑๐  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
๙.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 
๕.๑  ดานการพัฒนาแหลงน้ํา  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 

๑)  กอสราง  ขุดลอกคลอง  หนอง  สระ  และอางเก็บน้ํา  เปนตน 
๒)  ปรับปรุงซอมแซมฝายก้ันน้ํา  และพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี 
๓)  แนวทางการพัฒนา  กอสรางขยาย  ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหครอบคลุม  และ

ครบทุกครัวเรือน 

๕.๒  ดานการพัฒนาดานสังคม  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
๑)  จัดใหมีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการใหแกเยาวชนและประชาชน 
๒)  จัดใหมีการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกคนพิการ  คนชรา  ผูปวยเอดส  และผูดอยโอกาส  

ทางสังคม 
๓)  จัดใหมีการประชุมเวทีประชาคมหมูบาน  เพ่ือพัฒนาและรับทราบปญหาความตองการ 
๔)  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน  และแกไขปญหา 

ยาเสพติดและอาชญากรรม 

๕.๓  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
๑)  จัดใหมีการกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําใหดี  และ  

มีมาตรฐาน 
๒)  จัดใหมีการปรับปรุงและบูรณะซอมแซมถนน  สะพาน  ทางเทาและรองระบายน้ํา 
๓)  จัดใหมีการกอสราง  ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/ไฟฟาแสงสวาง 
๔)  จัดใหมีการปรับปรุงและบูรณะซอมแซมไฟฟาแสงสวางในหมูบาน 
๕)  จัดใหมีมาตรการปองกันและแกไขปญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุบนทองถนน 
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๕.๔  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
๑)  สงเสริมการประกอบอาชีพและการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
๒)  สงเสริมสนับสนุนการฝกทักษะฝมือทางดานแรงงาน 
๓)  สงเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ 

๕.๕  ดานการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
๑)  สงเสริมการศึกษา 
๒)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา 
๓)  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
๔)  สงเสริม  อนุรักษ  และรวมสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  

โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเนนเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 

๕.๖  ดานการพัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
๑)  สงเสริมสนับสนุนงานดานสาธารณสุข 
๒)  สงเสริมสนับสนุนใหมีการปองกันและระงับโรคติดตอ 
๓)  สงเสริมใหมีสถานพยาบาล  บุคลากรและเครื่องมือในการรักษาพยาบาลท่ีทันสมัย 
๔)  สงเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยโดยการออกกําลังกาย 
๕)  สงเสริมบุคลากรดานสาธารณสุขใหมีความรูความสามารถ 
๖)  สงเสริมการรักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
๗)  สงเสริมสวนสาธารณะประจําทองถ่ินเพ่ือการออกกําลังกาย 

๕.๗  ดานการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
๑)  จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน  การปฏิบัติงานในดาน

ตาง ๆ  ใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  และเจาหนาท่ีในองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน 

๒)  ประชาสัมพันธและเผยแพรความรู  ความเขาใจทางดานการเมือง  และการเลือกตั้งในทุก
ระดับ  ตลอดจนการบริหารงานใหแกประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบ 

       ๓)  สงเสริมการใชเครื่องมือท่ีทันสมัยในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
๕.๘  ดานการพัฒนาเกษตรอินทรีย  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
 ๑)  สงเสริมความรูใหแกเกษตรกรทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
 ๒)  สงเสริมการจําหนายพืชผลการเกษตรปลอดสารพิษ 
๕.๙  ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
 ๑)  รณรงคใหประชาชนลดปริมาณขยะ  และการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกวิธี 
 ๒)  จัดหาท่ีท้ิงขยะและการกําจัดใหถูกสุขลักษณะ 

๓)  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอม 

๔)  รณรงคปลูกปาไมเพ่ิมเติมทดแทน 
๕.๑๐  ดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 

๑)  ปรับปรุงและสงเสริมใหเกิดแหลงทองเท่ียว กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เชิงเกษตร  
เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ 
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๖.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน  
พันธกิจหลักการพัฒนา  จุดมุงหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  ตลอดจนการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ
ภัยคุกคามในการดําเนินการตามภารกิจ  SWOT  แลวพิจารณาเห็นวา  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ท่ีตอง
ดําเนินการ  มีดังนี้ 

ภารกิจหลัก 
๑. จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  และเพ่ือการเกษตรแกประชาชนอยางเพียงพอ

และท่ัวถึง 
๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
๓. ดําเนินการโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใหเดินทางพรอมกันในทุกดาน 
๔. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน 
๕. สงเสริมและพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ  และสงเสริม

สนับสนุน  อนุรักษศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖. พัฒนาดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน  และสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ี

แข็งแรงสมบูรณ 
๗. จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอยางโปรงใส  

ตรวจสอบได 
๘. สนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรไดรูจักคุณประโยชนของการใชเกษตรอินทรีย  เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต  เพ่ิมรายไดและลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ 
๙. ฟนฟู  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ิมพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ  สวนสาธารณะ  

ตลอดจนการรักษาคุณภาพแหลงน้ํา  อากาศ  และความดังของเสียงใหไดมาตรฐาน 
๑๐. สรางแหลงทองเท่ียวใหม  สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศ  

และเชิงอนุรักษ 

ภารกิจรอง 
๑. มีน้ําอุปโภค - บริโภค  และเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ไดรับสิทธิสวัสดิการครบถวนตามสิทธิท่ีพึงไดรับจากรัฐ 
๓. ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานมีความสมบูรณ  เพียงพอแกความตองการของประชาชน 
๔. ชุมชนมีความเขมแข็ง 
๕. การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพ  อนุรักษศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ  ลดปริมาณการเขารับการรักษาพยาบาล 
๗. ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสตรวจสอบได 
๘. เกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบอินทรียเพ่ิมข้ึน  มีผลผลิตและรายไดเพ่ิมข้ึน 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ  กอใหเกิดความ

สมดุลตอระบบนิเวศน 
๑๐. มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและมีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๑๙ ~ 

 

๗.  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  มีการกําหนดโครงสราง

การแบงสวนราชการออกเปน  ๕  สวน  ไดแก  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กองคลัง  กองชาง    
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสงเสริมการเกษตร  กําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนท้ังสิ้น  
๓๗  อัตรา  โดยมีตําแหนงวาง  ๓  อัตรา  คือ  ตําแหนง  เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  
ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ/ชํานาญการ  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ  
โดยมีความประสงคจะรับโอน  (ยาย)  จํานวน  ๑  ตําแหนง  และไดรองขอใหคณะกรรมการกลางการ
สอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน  (กสถ.)  ดําเนินการสอบแขงขันแทน  จํานวน  ๒  ตําแหนง  แตเนื่องจากท่ี
ผานมาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง    มีภารกิจและปริมาณงานดานการพัฒนาชุมชน/สังคมสงเคราะห  
และงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก  และจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติ
ภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนตองขอกําหนด
ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  ๑  อัตรา  และตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  ๑  อัตรา  
เพ่ือรองรับภารกิจ  ปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  และแกไขปญหาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล   
ใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 
๘.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  มีภารกิจ  อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการ
แกไขปญหาดังกลาว  ภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีการกําหนดโครงสราง
สวนราชการ  ดังนี้ 

๘.๑  โครงสราง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงาน  
รวมท้ังสภาพปญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ เรียบรอยแลว  โดยนําผลการวิเคราะหมาจัดทํา
กรอบโครงสรางสวนราชการ  เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นภารกิจตามโครงสรางแผนอัตรากําลังเดิม  และโครงสราง
แผนอัตรากําลังใหม  โดยกําหนดโครงสรางสวนราชการ  ๕  สวน  ไดแก  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสงเสริมการเกษตร  ตามโครงสรางการแบง
สวนราชการและภารกิจ  ดังนี้ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
๑.  สํานักปลัด อบต. 
  ๑.๑  งานบริหารงานท่ัวไป 
  - งานธุรการและสารบรรณ 
  - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
  - งานการจัดรับรองการประชุมสัมมนาตาง ๆ 
  - งานดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  จัดเตรียมและ
บริการดานสถานท่ี 
  - งานบริหารงานท่ัวไป 

๑.  สํานักปลัด อบต. 
  ๑.๑  งานบริหารงานท่ัวไป 
  - งานบริหารงานท่ัวไป 
  - งานธุรการและสารบรรณ 
  - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
  - งานการจัดรับรองการประชุมสัมมนาตาง ๆ 
  - งานดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  จัดเตรียมและ
บริการดานสถานท่ี 
  - งานการจัดวางระบบและติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๒๐ ~ 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
  ๑.๒  งานกิจการสภา 
  - งานอํานวยการและประสานงาน 
  - งานระเบียบ  และขอบังคับการประชุม 
  - งานการประชุม 
  - งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการดาน
สถานที่  วัสดุ  อุปกรณเก่ียวกับการประชุมสภา 

  ๑.๒  งานกิจการสภา 
  - งานอํานวยการและประสานงาน 
  - งานระเบียบ  และขอบังคับการประชุม 
  - งานการประชุม 
  - งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการดาน
สถานที่  วัสดุ  อุปกรณเก่ียวกับการประชุมสภา 

 

   ๑.๓  งานการเจาหนาที่ 
  -งานบริหารงานบุคคล 
  -งานจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
  -งานการสรรหา  บรรจุแตงตั้ง  โอน  (ยาย)  
และการออกจากราชการ 
  -งานการสรรหาและตอสัญญาจางพนักงานจาง 
  -งานจัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการ 
  -งานระบบขอมูลบุคลากรแหงชาติ 
  -งานประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
  -งานการ เลื่ อน ข้ัน เ งิ น เดื อน   ค า จ า งและ
คาตอบแทน 
  -งานการเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบล 
  -งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  -งานสวัสดิการและระบบทะเบียนบุคลากร อปท. 
  -งานเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
  -งานบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

 

  ๑.๓  งานนโยบายและแผน 
  - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  - งานวิชาการ 
  - งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
  - งานงบประมาณ 
  - งานขอบัญญัติ  และระเบียบ 
  - งานตรวจสอบภายใน 

  ๑.๔  งานนโยบายและแผน 
  - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  - งานวิชาการ 
  - งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
  - งานงบประมาณ 
  - งานขอบญัญัติ  และระเบียบ 
  - งานตรวจสอบภายใน 

 

  ๑.๔  งานกฎหมายและคด ี
  - งานกฎหมายและคด ี
  - งานนิติกรรมสัญญา 
  - งานระเบียบขอบังคับตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล 
  - งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
  ๑.๕  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานชวยเหลือและฟนฟู 
  - งานกูภัย 
  - งานรักษาความสงบเรียบรอย 

  ๑.๕  งานกฎหมายและคด ี
  - งานกฎหมายและคด ี
  - งานนิติกรรมสัญญา 
  - งานระเบียบขอบังคับตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล 
  - งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
  ๑.๖  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานชวยเหลือและฟนฟู 
  - งานกูชีพกูภัย 
  - งานรักษาความสงบเรียบรอย 

 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๒๑ ~ 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
๑.๖ งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห 
  - งานสงเคราะห เบี้ยยังชีพคนชรา  ผูพิการ  
ผูปวยเอดส 
  -งานดานสงเคราะหผูพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส 
ผูดอยโอกาสทางสังคมและงานสงเคราะหอ่ืนๆ 
  - งานดานเศรษฐกิจชุมชน 
  - งานสํารวจขอมูล จปฐ.และขอมูล กชช.๒ ค. 
  - งานขอมูลตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
  - งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชน 

๑.๗ งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห 
  - งานสงเคราะห เบี้ยยังชีพคนชรา  ผูพิการ  
ผูปวยเอดส 
  -งานดานสงเคราะหผูพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส  
ผูดอยโอกาสทางสังคมและงานสงเคราะหอ่ืนๆ 
  - งานดานเศรษฐกิจชุมชน 
  - งานสํารวจขอมูล จปฐ.และขอมูล กชช.๒ ค. 
  - งานขอมูลตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
  - งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชน 

 

  ๑.๗  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  - งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
  - งานศึกษา  และวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  - งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 
  - งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว  และ
รายงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 

  ๑.๗  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  - งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
  - งานศึกษา  และวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  - งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 
  - งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว  และ
รายงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 

 

๒.  กองคลงั 
  ๒.๑  งานการเงิน 
  - งานการเงิน 
  - งานรับเงิน – เบิกจายเงินทุกประเภท 
  - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 

๒.  กองคลัง 
  ๒.๑  งานการเงิน 
  - งานการเงิน 
  - งานรับเงิน – เบิกจายเงินทุกประเภท 
  - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 

 

  ๒.๒  งานบัญชี 
  - งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
  - งานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง 
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - งานจัดทําเช็คและเอกสารการจายเงิน 
  - งานจัดทํารายงานประจําวัน  เดือนและป 
  ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  - งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
  - งานพัฒนารายได 
  - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
  ๒.๔  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
  - งานการซื้อและการจาง 
  - งานซอมบํารุงและรักษา 
  - งานจัดทําทะเบียนพัสดุ 
  - งานจําหนายพัสดุ 

  ๒.๒  งานบัญชี 
  - งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
  - งานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง 
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - งานจัดทําเช็คและเอกสารการจายเงิน 
  - งานจัดทํารายงานประจําวัน  เดือนและป 
  ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  - งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
  - งานพัฒนารายได 
  - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
  ๒.๔  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
  - งานการซื้อและการจาง 
  - งานซอมบํารุงและรักษา 
  - งานจัดทาํทะเบียนพัสดุ 
  - งานจําหนายพัสดุ 

 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๒๒ ~ 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
๓.  กองชาง 
  ๓.๑  งานออกแบบ  ควบคุมและกอสราง 
  - งานกอสรางและบูรณะถนน 
  - งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
  - งานประเมินราคา 
  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
  - งานออกแบบและบริการขอมูล 
  - งานกอสรางและพัฒนาแหลงน้ํา 

๓.  กองชาง 
  ๓.๑  งานออกแบบ  ควบคุมและกอสราง 
  - งานกอสรางและบูรณะถนน 
  - งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
  - งานประเมินราคา 
  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
  - งานออกแบบและบริการขอมูล 
  - งานกอสรางและพัฒนาแหลงน้ํา 

 
 
 
 
 

 
 

๓.๒ งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
  - งานประสานกิจการประปา 
  - งานไฟฟาสาธารณะ 
  - งานระบายน้ํา 
  - งานจัดตกแตงสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน 
  - งานสํารวจและแผนท่ี 
  - งานแผนท่ีภาษี 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

๓.๒ งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
  - งานประสานกิจการประปา 
  - งานไฟฟาสาธารณะ 
  - งานระบายน้าํ 
  - งานจัดตกแตงสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน 
  - งานสํารวจและแผนท่ี 
  - งานแผนท่ีภาษี 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔.๑  งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
  - งานการจัดบริการและสงเสริมการศึกษา 
  - งานแนะนาํและแนะแนวการศึกษา 
  - งานการวางโครงการ  สํารวจ  เก็บรวบรวม
ขอมูลและสถิติการศึกษา 
  - งานหองสมุดและเครือขายทางการศึกษา 
  - งานสง เสริมกิจการศาสนา  ประเพณี  
ศิลปะและวฒันธรรม 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 
  - งานกิจการลูกเสือ–เนตรนารีและยุวกาชาด 
  - งานพัฒนาเด็ก  เยาวชน  และครอบครัว 
  ๔.๒  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานพัสดุและงานการเงินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยประถมศึกษา 
  - งานวิชาการและสงเสริมพฒันาการเด็ก 
  - งานจัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก 
  - งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานติดตามและประเมินผล 

๔.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔.๑  งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
  - งานการจัดบริการและสงเสริมการศึกษา 
  - งานแนะนาํและแนะแนวการศึกษา 
  - งานการวางโครงการ  สํารวจ  เก็บรวบรวม
ขอมูลและสถิติการศึกษา 
  - งานหองสมุดและเครือขายทางการศึกษา   
  - งานสง เสริมกิจการศาสนา  ประเพณี  
ศิลปะและวฒันธรรม 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 
  - งานกิจการลูกเสือ–เนตรนารีและยุวกาชาด 
   
  ๔.๒  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
  - งานพัสดุและงานการเงินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยประถมศึกษา 
  - งานวิชาการและสงเสริมพฒันาการเด็ก 
  - งานจัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก 
  - งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานติดตามและประเมินผล 

 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๒๓ ~ 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
๕.  กองสงเสริมการเกษตร 
  ๕.๑  งานการเกษตรและสงเสริมอาชีพ 
  - งานสํารวจขอมูลดานการเกษตร 
  - งานจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
  - งานชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 
  - งานฝกอบรมอาชีพการเกษตร 
  - งานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบล 
  - งานสํารวจชวยเหลือปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  - ง า น บ ริ ก า ร ข อ มู ล   แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธงานการเกษตร 
  - งานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
  - งานสงเสริมการเกษตร 

๕.  กองสงเสริมการเกษตร 
  ๕.๑  งานการเกษตรและสงเสริมอาชีพ 
  - งานสํารวจขอมูลดานการเกษตร 
  - งานจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
  - งานชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ 
  - งานฝกอบรมอาชีพการเกษตร 
  - งานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบล 
  - งานสํารวจชวยเหลือปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  - ง า น บ ริ ก า ร ข อ มู ล   แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธงานการเกษตร 
  - งานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
  - งานสงเสริมการเกษตร 

 

 
 

๘.๒  การวิเคราะหกําหนดตําแหนง 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะ

ดําเนินการในแตละสวนราชการในระยะเวลา  3  ปขางหนา  โดยการเก็บสถิติประมาณงานของแตละงาน  
และภาพรวมของสวนราชการ  ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด เพ่ือนํามา
วิเคราะหวาจะใชตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  จํานวนเทาใด  ในสวนราชการนั้น  จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ  ปริมาณงาน  เพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  และไดทําการ
เปรียบเทียบอัตรากําลังกับองคการบริหารสวนตําบลใกลเคียง  เพ่ือนํามาวิเคราะหการกําหนดตําแหนง  ดังนี้ 

 
บัญชีสรุปสถิติปริมาณงานในรอบปท่ีผานมาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

    ปริมาณ ระเวลา/ ระยะเวลา อัตรา กําหนด 

ท่ี งาน ท้ังป (เรื่อง/ เรื่อง ท้ังป กําลัง ตําแหนง 

    ราย/ครั้ง) (นาที) (นาที) ท่ีตองการ (อัตรา) 

๑ สํานักปลัด  อบต.   15,936      73,040   1,552,380     18.75  ๑๓ 

๒ กองคลัง     ๗,๓๕๓      17,8๗๕      6๓๔,๐๐0       7.6๖  ๗ 

๓ กองชาง       735      82,๓๒0      78๕,400       9.4๙  ๖ 

๔ กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

      ๗๗3      18,๖๓๐      67๗,๘20       8.1๙  ๗ 

๕ กองสงเสริมการเกษตร   ๓5,๔๒๐  ๖,๘๙๕ ๔๒๗,๙๐๐ ๕.๑๗ ๔ 

  รวม  ๖๐,๓๑๗   19๘,๗๖๐   ๔,๐๗๗,๕๐0     4๙.๒๕  ๓๗ 

 
วิธีคํานวณ  : ๑  ป  ทํางาน  ๒๓๐  วัน x ๖  ชม. X  ๖๐  นาที  = ๘๒,๘๐๐ นาที/คน/ป 

 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๒๔ ~ 

 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

อบต. ภูหลวง อบต. งิ�ว อบต. ตูม
พนักงานส่วนตําบล ๒๑ ๒๑ ๒๒
พนักงานจ้าง ๑๕ ๘ ๑๒
ลูกจ้างประจํา ๑ ๓ ๒

จํา
นว

น

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตรากําลัง
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง

จากการเก็บสถิติปริมาณงานในรอบปท่ีผานมาขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ภาพรวม   
พบวามีอัตรากําลังท่ีตองการ  ๔๙.๒๕  หรือ  ๔๙  อัตรา  แตเนื่องจากมีขอจํากัดเก่ียวกับภาระคาใชจาย    
ดานการบริหารงานบุคคล  จึงพิจารณากําหนดตําแหนงท่ีมีความจําเปนตามกรอบอัตรากําลังเดิม  จํานวน   
๓๗  อัตรา  ตามภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบ  โดยมอบหมายงานกิจการสภา  ใหงานกฎหมายและคดี  
เปนผูรับผิดชอบ  และมอบหมายงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  ใหกองสงเสริมการเกษตร  เปน
ผูรับผิดชอบ  และมอบหมายงานตามความรูความสามารถหรือความชํานาญเฉพาะดาน  สวนอัตรากําลังท่ีไม
สามารถกําหนดตําแหนงได  พิจารณาใชวิธีการจางเหมาบริการตามความเหมาะสมและความจําเปน  ประกอบ
กับการเปรียบเทียบอัตรากําลังกับองคการบริหารสวนตําบลใกลเคียง  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  องคการ

บริหารสวนตําบลง้ิว  และองคการบริหารสวนตําบลตูม  ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีประชากร  ขนาด  
บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน  และเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน  จะพบวา  การกําหนดอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง  มีอัตรากําลังไมแตกตางกันเทาไรนัก  ดังนั้น  ในเรื่องของการกําหนด
ตําแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสองหนวยงานแลว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  
2561 – 2563  จึงยังไมมีความจําเปนตองปรับเกลี่ย  ลดหรือเพ่ิมตําแหนงแตอยางใด  เพียงแตตองกําหนด
ตําแหนงใหตรงตามงานท่ีมีจําเปนใหสอดคลองกับภารกิจและปริมาณงาน  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ  สวนตําแหนงท่ียังวางไมมีคนครอง  ไดขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของคณะกรรมการกลาง  
การสอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน  (กสถ.)  จํานวน  ๒  ตําแหนง  และมีความประสงคจะรับโอน  (ยาย)  
จํานวน  ๑  ตําแหนง  แตถาหากไมสามารถดําเนินการรับโอน  (ยาย)  ไดภายในระยะเวลาอันสมควร  จะขอใช
บัญชีผูสอบแขงขันไดของ  กสถ.  ตอไป  และคาดการณวาในเวลา  ๓  ป  จะไดพนักงานสวนตําบลมาดํารง
ตําแหนงครบตามกรอบอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  ทําใหพนักงานสวนตําบล
เพ่ิมข้ึน  สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวง  และการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง   
3  ป  ดังนี ้



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบอัตรากําลัง  ๓  ป  ระหวางป  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
หนา  ๒๕ – ๒๖ 

 
๙.  ภาระคาใชจายและแบบแสดงภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนฯ 

หนา  ๒๗ – ๓๐ 

๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
หนา  ๓๑ – ๓๖ 

๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ 
หนา  ๓๗ – ๔๐



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

๑๒.  แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  

ลูกจาง  และพนักงานจาง  ทุกตําแหนง  ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี   
มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  และลูกจาง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยจัดทําแผนพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามท่ี
กฎหมายกําหนด  โดยมีระยะเวลา  3  ป  ตามรอบของแผนอัตรากําลัง  3  ป  การพัฒนานอกจากจะพัฒนา
ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร 
ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู  Thailand  4.0  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
จึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถ่ินไปสูยุค  4.0  เชนกัน  โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก  กลาวคือ   

 1.  เปนองคกรท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใสในการทํางาน  โดย
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ  หรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน  และ
สามารถเขามาตรวจสอบการทํางานได  ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน ๆ  เชน  ภาคเอกชน   
ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวมและโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควรดําเนินการเอง  ออกไปใหแกภาคสวน
อ่ืน ๆ  เปนผูรับผิดชอบดําเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการ
ทํางานในแนวระนาบ  ในลักษณะของเครือขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ตองเชื่อมโยงการทํางานภายในภาครัฐดวยกันเอง  ใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไมวาจะเปนราชการ
บริหารสวนกลาง  สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

 2.  ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามกับตนเอง
เสมอวา  ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน 
โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาติดตอขอรับบริการ หรือรองขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการ  และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับ
ความตองการของประชาชน  พรอมท้ังอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกสวนราชการ    
เพ่ือใหบริการตาง ๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใชบริการขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินไดตลอดเวลาตามความตองการของตน  และผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน  ไมวา
จะติดตอมาดวยตนเอง  อินเตอรเน็ต  เว็ปไซด  โซเซียลมีเดีย  หรือแอปฟริเคชั่นทางโทรศัพทมือถือ  เปนตน 

 3.  องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนา  มีการวิเคราะห
ความเสี่ยง  สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม  และประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการ
ตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  เพ่ือสรางคุณคา  มีความยืดหยุน  และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ  ไดอยางทันเวลา  ตลอดจนเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเขาสู
สภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม  รวมท้ังทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการ  และปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน ปฐมนิเทศการฝกอบรม  
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

 

~๔๑~ 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๔๒ ~ 

 

 ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงาน
ทองถ่ิน  ลูกจาง  และพนักงานจาง  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ินในการเสริมสราง   
ธรรมาภิบาล  มาใชเปนแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑ : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือสรางกลุมผูนําและองคการ
สุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี  (Organization  Integrity) 

กลยุทธท่ี  ๑.๑  ยกยองขาราชการ/ผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
กลยุทธท่ี  ๑.๒  สรางองคการสุจริตธรรมท่ีมีศักดิ์ศรี  (Organizational Integrity) 
กลยุทธท่ี  ๑.๓  กําหนดมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของนักการเมืองทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  สรางทักษะ  และพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน     
ในรูปแบบตาง ๆ 

กลยุทธท่ี  ๒.๑  ปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจ  พระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาท 
กลยุทธท่ี  ๒.๒  กําหนดหลักสูตรฝกอบรม  และโครงการพัฒนาภาคบังคับแกขาราชการ   

ทุกระดับ 
กลยุทธท่ี  ๒.๓  สรางศูนยกลางในการวิจัย  สํารวจ  ใหคําปรึกษาแนะนําและขอมูลขาวสาร

ดานธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี  ๒.๔  พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการอยางเขมขน 
กลยุทธท่ี  ๒.๕  กําหนดหลักสูตรฝกอบรม  และโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

และสูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธท่ี  ๓.๑  ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา  บรรจุ  แตงตั้ง  โอน  ยาย 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี  ๓.๒  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณขาราชการไปสูการปฏิบัติ 
กลยุทธท่ี  ๓.๓  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลแกขาราชการสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔ : การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนฐานทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี ๔.๑  เปดโอกาสใหขาราชการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธท่ี  ๔.๒  เปดใหประชาชน  และหนวยงานอ่ืนเขามามีสวนรวม  และการติดตาม
สถานการณการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
๑.  จัดปฐมนิเทศพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางท่ีไดรับการดํารงตําแหนงใหม

ทุกคน  ทุกตําแหนง  ใหมีความรู  ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  และในดานคุณธรรม  จริยธรรม ระเบียบ  
วินัยและนโยบายการปฏิบัติงาน 

๒.  จัดการฝกอบรม  ศึกษาดูงานใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง   มีทักษะ  
ความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการ  ทุกตําแหนง  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๔๓ ~ 

 

๓.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ใหเกิดความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานและเพ่ิมพูนความรูใหม ๆ  เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานอยางนอยเดือนละ  ๑  ครั้ง 

๔.  สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ไดมีการศึกษาตอ  หรือรับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  ของหนวยงานของรัฐ  หรือเอกชน  ท่ีมีการฝกอบรมในสายงานตาง ๆ 

๕.  จัดสวัสดิการตาง ๆ  ตามสิทธิใหกับพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง เพ่ือให
เกิดความรูสึกม่ันคง  หรือการสรางบรรยากาศในการทํางาน  พรอมสรางขวัญและกําลังใจ 

๖.  จัดหาวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชท่ีมีความทันสมัยในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  มีความรู  ความสามารถ  และเกิดทักษะเกิดความชํานาญงานเฉพาะ
ดานมากข้ึน  สามารถกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมไดเปนอยางดี 
 

๑๓.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรม  ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  

ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  เพ่ือใหขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง  ยึดถือเปนแนวปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

พนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบล   
ภูหลวง  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความ
สะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  ดังนี้ 

1.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 4.  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
 6.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
 8.  การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 9.  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ทังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
 

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



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๔๕ ~ 

 

สาํเนาคูฉบบั 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

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

อาศัยความตามมาตรา  ๑๕  ประกอบมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๕  
หมวด  ๒  การกําหนดประเภท  จํานวน  และอัตราตําแหนง  ขอ  ๑๒ – ขอ  ๑๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม     
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  (ฉบับท่ี  ๓)  ลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  “หมวด  ๓  การ
จัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง”  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๐  จึงประกาศแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ดังนี้ 

 ขอ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  แผนอัตรากําลัง    
๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 ขอ  ๒  ประกาศฉบับนี้  มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เปนตนไป 
 ขอ  ๓  กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  จํานวน  
๓๗  อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  องคการบริหารสวนตําบล  
ภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  แนบทายประกาศนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

    มนตรี  กรก่ิง 
   

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๔๖ ~ 

 

สาํเนาคูฉบบั 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เรื่อง  แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑–๒๕๖๓  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------------- 

 โดยท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.)  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  ไดมีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน  สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติ  ประเภทท่ัวไป  จากระดับชํานาญงาน  เปนระดับอาวุโส  เพ่ือรองรับ
กรณีการขอเลื่อนระดับในตําแหนงสําหรับสายงานผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณจากระดับชํานาญงาน  เปน
ระดับอาวุโส  ตําแหนง  นายชางโยธาชํานาญงาน  เลขท่ีตําแหนง  ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑  สังกัดกองชาง  
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ตามท่ีเสนอขอความเห็นชอบ 

อาศัยความตามมาตรา  ๑๕  ประกอบมาตรา  ๒๕  วรรคเจ็ด  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑  จึงใหแกไขขอมูลการกําหนดตําแหนงและ
ระดับตําแหนงในแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ดังนี้ 

  ขอ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  แผน
อัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๑)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ขอ  ๒  ประกาศฉบับนี้  มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เปนตนไป 

  ขอ  ๓  ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับ     
ท่ีสูงข้ึน  สําหรับตําแหนงผูปฏิบัติ  ประเภทท่ัวไป  จากระดับชํานาญงาน  เปนระดับอาวุโส  ตําแหนง       
นายชางโยธาชํานาญงาน  เลขท่ีตําแหนง  ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑  สังกัดกองชาง  เปนนายชางโยธาอาวุโส  
เลขท่ีตําแหนง  ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑  สังกัดกองชาง 

  ขอ  ๔  ใหยุบเลิกตําแหนง  นายชางโยธาชํานาญงาน  เลขท่ีตําแหนง  ๒๐-๓-๔๘๐๑-๐๐๑  
เม่ือตําแหนงวาง 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

    มนตรี  กรก่ิง 
   

 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๔๗ ~ 

 

สาํเนาคูฉบบั 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เรื่อง  แผนอัตรากําลัง  3 ป  ประจําปงบประมาณ  25๖๑–25๖๓  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 256๑  
*************************** 

โดยท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  (ก.อบต.จ.นม.)  ในคราวประชุม
ครั้งท่ี  ๕/๒๕6๑  เม่ือวันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  256๑  มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  
ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ครั้งท่ี  ๑  ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ตามท่ีเสนอขอความเห็นชอบ 

  อาศัยความตามมาตรา  15  ประกอบมาตรา  26  วรรคเจ็ด  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา     
ในการประชุม  ๕/๒๕6๑  เม่ือวันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  256๑  จึงปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําป
งบประมาณ  25๖๑ – 25๖๓  ขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ดังนี้   

  ขอ  1  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  แผน
อัตรากําลัง  3  ป  ประจาํปงบประมาณ  25๖๑ – 25๖๓  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  256๑ 

ขอ  2  ประกาศฉบับนี้  มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหกําหนดตําแหนงพนักงานจาง  จํานวน  ๒  ตําแหนง/อัตรา  ดังนี้ 
(๑) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กําหนดพนักงานจางตามภารกิจ  

ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  ๑  อัตรา  (ตําแหนงลําดับท่ี  ๒) 
(๒) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กําหนดพนักงานจางตามภารกิจ  

ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  (ผูมีคุณวุฒิ)  จํานวน  ๑  อัตรา 

ขอ  ๔  ใหยุบตําแหนงพนักงานจาง  (ยุบเม่ือวาง)  จํานวน  ๒  ตําแหนง/อัตรา  ดังนี้ 
(๑) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ยุบพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  ๑  อัตรา  (ยุบเม่ือวาง) 
(๒) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ยุบพนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง   

ผูดูแลเด็ก  จํานวน  ๑  อัตรา  (ยุบเม่ือวาง) 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  256๑ 
 
   มนตรี  กรก่ิง 
 
(นายมนตรี  กรก่ิง) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 
 



แผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

~ ๔๘ ~ 

 

สาํเนาคูฉบบั 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

เรื่อง การกําหนดเลขท่ีตําแหนงใหมของพนักงานครู  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  

ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
*************************** 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ไดประกาศใชแผนอัตรากําลัง  3 ป  ประจําปงบประมาณ  

25๖๑ – 25๖๓  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. 256๑  ลงวันท่ี  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑  โดยมีผล 

ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไปนั้น 

อาศัยความตามมาตรา  15  ประกอบมาตรา  26  วรรคเจ็ด  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  ๐๘๐๙.๔/ว ๘๔๙ 

ลงวันท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  การกําหนดเลขท่ีตําแหนงของขาราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ  ๑  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  

๐๘๐๙.๔/ว๘๔๙  ลงวันท่ี  ๒  กันยายน ๒๕๖๒  และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ท่ี  ๓๘๔/๒๕๖๒  

ลงวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว  ดังนี้   

 ขอ  1  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  การกําหนด  

เลขท่ีตําแหนงใหมของพนักงานครู  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ขอ  2  ประกาศฉบับนี้  มีผลใชบังคับตั้งแต  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนตนไป 
ขอ  3  ใหกําหนดเลขท่ีตําแหนงใหมของพนักงานครู  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดกองการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  ๓  ตําแหนง/อัตรา  ดังนี้ 
(๑) นางสาวจารุวรรณ  แสงอรุณ  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ  อันดับ  คศ. ๒  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองนกเขียน  เลขท่ีตําแหนงเดิม  ๓๐-๒-๐๐๘๒  กําหนดเลขท่ีตําแหนงใหม  
เปน  ๒๐-๓-๐๘-๖๖-๐๐๔๗๓ 

(๒) นางสาววิภาวรรณ  ทรงศิล  ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ  อันดับ  คศ. ๒  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  (บานหลุมเงิน)  เลขท่ีตําแหนงเดิม  ๓๐-๒-๐๓๕๘  กําหนด
เลขท่ีตําแหนงใหม  เปน  ๒๐-๓-๐๘-๖๖-๐๐๔๗๔ 

(๓) นางประทุม  ศิริกันชัย  ตําแหนง  ครู  อันดับ  คศ. ๑  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน     
บานหนองกก  เลขท่ีตําแหนงเดิม  ๓๐-๒-๐๕๖๘  กําหนดเลขท่ีตําแหนงใหม  เปน  ๒๐-๓-๐๘-๖๖-๐๐๔๗๕ 

ขอ  ๔  เลขท่ีตําแหนงเดิมของพนักงานครู  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ท่ีไดดําเนินการใดกอนประกาศฉบับนี้  
มีผลใชบังคับ  ใหใชไดจนกวาจะไดดําเนินการแกไขใหถูกตองตามเลขท่ีตําแหนงใหม 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  256๒ 

             มนตรี  กรก่ิง 
(นายมนตรี  กรก่ิง) 

 นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
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