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ดวย องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีการจัด
โครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม ไมซํ้าซอน มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลังและ
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการ กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน และ
เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง
ของพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม ทั้งยังใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การ
พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอนใหเหมาะสมอีกดวย  

 

องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลัง เพ่ือใชประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงต้ังพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน. 
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แผนอตัรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 

ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา
ตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจายของ
องคการบริหารสวนตําบล ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.กลาง) กําหนด 

  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดย
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และ
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน 
จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จึงไดปรับปรุง
แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน มีโครงสรางการแบงงงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไมซ้ําซอน 

2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง 
โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

  2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางวา ถูกตองเหมาะสมหรือไม 
  2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลโปงน้ํารอน 

 
 
 



  2.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุ
แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่
ไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
  2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 

3. กรอบและแนวคิดในการจดัทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

3.1 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน เพ่ือใหการดําเนินการขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนบรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆ ให
เหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ  

3.2 การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดเชียงใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมตางๆ โดยสวนนี้
จะคํานึงถึง 

 3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนด
ระดับชั้นงานในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรสวนทองถ่ิน โดยหลักการแลว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนด
อัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนด
ในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพืทอใหการทํางานเปนไปอยาง
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่วา งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคน
มากกวา อยางไร   ก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้น งานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคดานชาง หรอืงานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดมาตรฐานเวลาได ดังนั้น การคํานวนเวลาที่
ใชในกรณีของภาคราชการหรือสวนทองถ่ินนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกวาจะเปนขอมูลที่ใชในการกําหนดคํานวนอัตรากําลังคนตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน 



นอกจากนั้นกอนจะคํานวนเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติวามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางคร้ังอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติ
อยู ในปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มีความจําเปนตองมาใช
ประกอบการพิจารณาดวย 

3.5 การวิเคราะหผลงานที่ผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนํา
ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ตอง
ใชสําหรับการสรางผลลัพธที่ พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมติฐานที่วา หากผลงานท่ีผานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณา
แนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางาน
ตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 

3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอยใน 3 
ประเดน็ ดังนี ้

 3.6.1 เร่ืองพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เน่ืองจากการจัดโครงสรางองคกรและ
การแบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางที่มี
มากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีก ไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณ และ
บริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละ
สวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ สวนราชการในปจจุบันมี
ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจจะตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเร่ืองกรอบอัตรากําลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงที่เหมาะสม
ขึ้นทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุไป เปนตน 

 3.6.3 ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาที่ภายใน
สวนราชการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซึ่งมุมมอง
ตางๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานที่มีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาที่ในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาที่ ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 

3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุก
คน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนการเพ่ิม เฉลี่ย หรือลดจํานวนกรอบ
อัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการมีแนวรวมในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังที่
เปนระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสม (Right 
Jobs) มากกวาการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลว พบวาการกําหนด
กรอบตําแหนงประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะ 
ทั้งๆที่ใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางาน ก็พบวาเปนลักษณะงานในเชิง
การวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้



เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังใน
ลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพิ่มจํานวนตําแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจ
กลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้ จะเปน
แนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับ
การวางแผนกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูล
โดยวิธีการดงักลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชประโยชนในเร่ืองอ่ืนๆ เชน 

- การใชขอมูลที่หลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 

- การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานที่จะสามารถนําไปใช
วัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผลการ
จัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อัน
จะนําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรบัยุทธศาสตรในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง 

 

4. สภาพปญหาของพื้นท่ีและความตองการของประชาชน 
 

องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดวิเคราะหปญหาในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
และความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชน โดยแบงออกเปนดานตางๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 

สภาพปญหาของพื้นที่ 
1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก ถนนเปนดินลูกรัง ถนนชํารุดเปนหลุมบอ 
1.2 ปญหาโทรศพัทสาธารณะไมเพียงพอ 
1.3 ปญหาทางระบายน้ําสาธารณะไมเพียงพอ 
1.4 ปญหาระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมิภาคไมเพียงพอ 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ  
2.1 การประกอบอาชีพในหมูบาน 

   -  ปญหาการขาดความรูและโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   -  ปญหาการขาดการรวมกลุม 
   -  ปญหาตลาดจําหนายสินคาหัตถกรรมมีไมเพียงพอ 
   -  ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา 
   -  ปญหาการขาดเงนิทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

2.2 ความรูทางดานเทคโนโลยีและการเกษตรสมัยใหม 
   -  ประชาชนขาดความรูทางดานเทคโนโลยีและการเกษตรสมัยใหม 

3. ปญหาดานสังคม 
3.1 ปญหาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
3.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
3.3 ปญหาอาชญากรรมและความไมสงบในพื้นที่ 
3.4 ปญหาประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรูดานกฎหมาย 
 



4. ปญหาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 ปญหาคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ 
4.2 ปญหาคาใชจายของประชาชนในพื้นที่ดานการศึกษาของบุตรหลาน 
4.3 ปญหาดานความเสื่อมโทรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. ปญหาดานสาธารณสุขและอนามัย 
5.1 ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขและอนามัย 
5.2 ปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ 
5.3 ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ 
5.4 ปญหาประชาชนขาดความรูความเขาใจดานสาธารณสุขและอนามัย 

6. ปญหาดานทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
6.1 ปญหาน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว 
6.2 ปญหาน้ําในคลองชลประทาน คลองธรรมชาติ มีปริมาณไมเพียงพอ 
6.3 ปญหาคลองต้ืนเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลมุ ทําใหการระบายน้ําไมสะดวก 
6.4 ปญหามลพิษจากหมอกควันและไฟปา 
6.6 ปญหาเรื่องขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 

7. ปญหาดานการเมือง การบริหาร และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
7.1 ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติไมเพียงพอ 
7.3 สมาชิกสภา ผูบริหาร และพนักงานสวนตําบล ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

                           กฎหมายระเบียบ บทบาทและอํานาจหนาที่ 
7.4 ประชาชนขาดความเขาใจพ้ืนฐานดานการเมืองทองถ่ิน 
7.5 ประชาชนขาดความเขาใจในการบริหารและจัดเก็บภาษีของทองถ่ิน 
 

ความตองการของประชาชน 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 กอสรางถนน คสล. ถนนลาดยาง และสรางสะพาน คสล. 
1.2 ขุดลอกคลองลําเหมืองสาธารณะ วางทอระบายน้ํา และสรางพนังกั้นดิน 
1.3 ติดตั้งโทรศพัทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน 
1.4 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพิ่มข้ึน ขยายเขตไฟฟา 
1.5 ปรบัปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุก และปรับปรงุผิวถนนลาดยาง 
1.6 ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบานในพ้ืนที่ 
1.7 ขุดเจาะบอบาดาลทุกหมูบาน 

2. ดานเศรษฐกิจ 
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารในการผลิตทางการเกษตร 
2.2 ฝกอบรมความรูดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
2.3 สนับสนุนเงินทุนพรอมวัสดุอุปกรณใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 
2.4 ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2.5 สงเสรมิการรวมกลุมตางๆ ภายในหมูบาน / ชุมชน 
2.6 สงเสรมิดานการตลาดเพื่อจําหนายสินคาหัตถกรรมของชุมชน 
 



3. ดานสังคม 
3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 
3.2 ใหทองถ่ินสงบเรียบรอย ปลอดอาชญากรรม 
3.3 จัดฝกอบรมใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับกฎหมายตางๆ 

4. ดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 ใหเยาวชนในพ้ืนท่ีไดรับการศกึษาที่ดีและทั่วถึง 
4.2 ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหกับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ 
4.3 เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
4.4 ซอมแซมและทาํนุบํารุงโบราณสถานและโบราณวัตถุในทองถ่ิน 
4.5 ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน 

5. ดานสาธารณสุข และอนามัย 
5.1 ใหประชาชนมคีวามรูดานสาธารณสุขและอนามัย 
5.2 ใหมีการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ 
5.3 ใหมีการดูแลสุขภาพ และสงเคราะห 

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว 
6.1 ใหความรูในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนในพ้ืนที่ 
6.2 รณรงคใหความรูความเขาใจในการไมปลอยน้ําเสียลงแมน้ําลําคลอง 
6.3 ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.4 ใหมีการบริหารจัดการเก็บขยะในพ้ืนที่ 
6.5 จัดใหมีสวนสุขภาพสําหรับการพักผอนและการออกกําลังกาย 

7. ดานการบริหารและจัดการขององคการบริหารสวนตาํบล 
7.1 ฝกอบรมใหความรูในเรื่องบทบาท อํานาจหนาท่ีใหแก ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.  

                 พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 
7.2 ฝกอบรมใหความรูในเร่ืองความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุมสตรี ตลอดจน  

                           กลุมอาสาสมัครอ่ืนๆ 
7.3 จัดหาบุคลากร และครุภัณฑใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
7.4 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือพบปะใหความรูความเขาใจในดานการบริหารจัดการ                    
      และการจัดเก็บภาษีแกประชาชนในพ้ืนที่ 
7.5 จัดใหมีการรณรงคประชาธิปไตย 

 

5. ภารกิจและอาํนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 

5.1 การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT  
การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แบบองครวม มีดังนี้ 
 

ปจจัยภายใน  
จุดแข็ง ( Strengths : S ) 
1. เปนแหลงตนน้ําที่สําคัญที่สามารถนํามาใชในการเกษตรได 
2. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเปนท่ีนิยมและมีชื่อเสียง ท้ังคนไทยและ 
    ตางประเทศ 



3. ผูนําชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง ใหความรวมมือกับทางราชการเปนอยางดี 
4. การบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนธรรมทุกพื้นที่ 
5. ทําเลที่ตั้งของตําบลอยูใกลท่ีวาการอําเภอ สามารถติดตอประสานงานไดงาย สะดวก 
6. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี มีความเปนอัตลักษณของทองถ่ิน 
7. มีหนวยงานที่ใหความสําคัญกับการทองเท่ียว รวมทั้งการอนุรักษฟนฟู 
8. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
9. มีชุมชนตนแบบ 
10. มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 

 

จุดออน ( Weaknesses : W ) 
1. กลุมอาชีพตางๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน ไมมีความเข็มแข็ง  
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณคอนขางนอย 
3. ประชาชนยังใชสารเคมีในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. เกษตรกรไมมีรวมกลุม ทําใหไมมีอํานาจตอรองเร่ืองราคาผลผลิต 
5. ปญหาขยะมีจํานวนมาก 
6. ขาดการวางผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. การมีสวนรวมของภาคประชาชนกับการจัดทําแผนพัฒนาคอนขางนอย 
8. ประชาชนไมสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
9. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก 

 

ปจจัยภายนอก 
  โอกาส ( Opportunities : O ) 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
    หนวยงานอ่ืน 
2. มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
3. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ รวมทั้งเปนแหลงตนน้ําลําธารสําคัญ

ของทองถ่ินสามารถทาํการเกษตรไดตลอดทั้งป และมีการทําสวนผลไมมาก 
4. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดานยาเสพติด สิ่งแวดลอม และ

เศรษฐกิจในระดับชุมชนมากขึ้น 
5. การถายโอนภารกิจให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตาม 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

6. ไดรับการสนับสนุนสงเสรมิจากหนวยงานภาครัฐและรัฐบาลอยางเต็มที่ในการนําโครงการ
พัฒนา หรอืงบประมาณดําเนินการในพ้ืนที่ 

7. การเขาสูการประชาคมอาเซียนของประเทศไทยอยางสมบูรณ  
 

  อุปสรรค  ( Threat : T ) 
1. ปญหาการเมืองในระดับชาติ สงผลตอการบริหารงานและการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่ไม

ตอเนื่อง 
2. มีขอจํากัดดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 



3. ปญหาการหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาว นํามาซึ่งปญหาของโรคระบาด การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

4. การขาดแคลนแรงงานฝมือ ตองพ่ึงพาแรงงานตางดาว 
5. ปญหาดานสิ่งแวดลอม ภัยธรรมชาติ ภาวะวิกฤตโลกรอน ทําใหอากาศเปลี่ยนแปลง 

ผลผลิตทางการเกษตรนอยลง  
6. ภาคการเกษตรไมไดรับการพัฒนา ตนทุนการเกษตรสูง ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 
7. การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของภาครัฐ กลุมองคกร และกลุม

ผูประกอบการยังไมไดรับการสงเสริมใหมีองคความรูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน 
8. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
9. การแขงขันทางเศรษฐกิจมีความรนุแรงขึ้นเร่ือยๆ 

 

5.2 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แนวทางการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน เปนการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการรวมทําเพ่ือแกไขปญหารวมกัน โดยจะสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนท่ีใหเกิดความ
ตระหนักเพื่อรวมกันแกไขปญหา และความเขาในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง นอกจากนี้องคการ
บริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ยังไดเนนให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร 
เนนการสงเสริม และสนับสนุนการใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากร
ที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถ่ิน และยังสนับสนุนการจัดตั้งศูนยเศรษฐกิจชุมชน โดยการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน 

 

  การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และรวมถึงกฎหมายอื่น
ของ อบต. โดยใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะ
เขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ทั้งน้ีสามารถวิเคราะหภารกิจใหตรง
กับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซึ่ งภารกิจดังกลาวถูก กําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวของดังนี้  
1.1  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
1.2  จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
1.3 การพัฒนาระบบการจราจรในตําบล 
1.4  การกอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาทอระบายน้ํา 
1.5  การกอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาสะพาน 



1.6 การกอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษา ตลาดและระบบสาธารณูปการอ่ืนๆ  
1.7 การกอสราง และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประปา 
1.8 การพัฒนาแหลงนํ้าอุปโภคบรโิภค และการเกษตร  
1.9 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
1.10 การวางผังเมือง   
1.11 การพัฒนาการใชที่สาธารณประโยชนและการปองกันการบุกรกุที่สาธารณะ 

 

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังน้ี 
2.1  สงเสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
2.2  จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
2.3  การสงเสริมกีฬา และสุขภาพอนามัยของประชาชน  
2.4  ปองกันและระงับโรคติดตอ  
 

           3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
3.1  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3.2  สงเสรมิการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  
3.3 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
3.4 การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ 
      ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
3.5 การสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครตาํรวจชุมชน  
3.6 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  

 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้ 

      4.1 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
      4.2 การพาณิชย การสงเสริมการลงทุนและการออมใหแกประชาชน/กองทุนหมูบาน 
      4.3 การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
      4.4 สงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ   
      4.5 การฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน    

        4.6 การจัดตั้งตลาดกลางจําหนายสินคา   
      4.7 โครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล   

                4.8 สงเสริมการทองเท่ียว   
 

         5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ 
ดังนี้ 

5.1 คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
5.2  การพัฒนาสวนสาธารณะ/การปรับปรงุภูมิทศัน   
5.3  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย  

และสิ่งปฏิกูล 
5.4  การรักษาความสะอาดอาคารสถานท่ี   

 



          6. ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่
เก่ียวของ ดังนี้ 

6.1 สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
6.2 บํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
6.3 อนุรกัษศิลปวัฒนธรรม   
6.4 สงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม   

 

 7. ดานการบริหารจัดการและการสนบัสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน  
7.2 การปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากร    
7.3 การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เคร่ืองมือเครื่องใชและสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน    
7.4 สงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
7.5 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน  
7.6 สงเสริมใหประเทศไทยใสสะอาดปราศจากการทุจริต (นโยบายของรัฐบาล)  

 

ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการน้ัน 
วิเคราะหแลวเห็นวาจะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนไดเปนอยางดี และ
มีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ 
 

องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดวิเคราะหแลวพิจารณาวาภารกิจหลัก และภารกิจรอง          
ที่ตองดําเนินการ มีดังนี้ 

 

   ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
2. จัดใหมีและบํารุงรกัษาทางน้ํา ทางบก และทางระบายน้ํา 
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และทางสาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอย   
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. การสงัคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
6. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

    ภารกิจรอง 
1. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
2. ใหมีน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
3. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง 
4. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
5. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ 
6. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 



7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. การผงัเมือง 
9. กิจการพาณิชย 
10. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
11. คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 

องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 4 กอง คือ 
สํานักปลัด อบต., กองชาง, กองคลัง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยไดกําหนดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ทั้งสิ้น 34 อัตรา โดยมุงเนนองคการบริหารสวนตําบล
สามารถวางแผนการใชอัตรากําลังใหเหมาะสม ไมซ้ําซอน สามารถพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด โดยไดทําการวิเคราะหปญหาและวางแนวทางในการกําหนด
โครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง ดังนี้ 

 

สรุปปญหา  
1. ประกาศโครงสรางการแบงสวนราชการฉบับเดิมไมตอบสนองตอภารกิจในปจจุบัน   
2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว   
3. บุคลากรไมสามารถสรางความกาวหนาในสายงานอาชีพของตนเองไดเนื่องจากกรอบอัตรากําลัง   

               และการจัดวางคนไมถูกกับงานท่ีตองปฏิบัติ   
4. การกําหนดตําแหนง / การสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงไมเปนไป / ไมสอดคลองกับภารกิจหนาที่     

 

แนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง     
1. การจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรท้ังอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ       

พนักงานจาง โดยยึดหลักวางคนใหเหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job.    
2. จัดระบบการจัดการขององคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน 

การปฏิบัติงานและการกําหนดโครงสรางองคกร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการ 
ใหรางวัลตามผลสัมฤทธ์ิของงานที่ปรากฏ  

3. การใหอํานาจในการตัดสินใจ กระจายอํานาจในการตัดสินใจใหแกบุคลากรในทุกระดับ สงเสริมให 
พนักงานไดเรียนรูและพัฒนาทักษะท่ีมีความจําเปนตอการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากร 
เหลานี้เปนบุคคลท่ีติดตอโดยตรงกับประชาชนผูซึ่งไดรับบรกิารสาธารณะ 

4. การกระตุนหรือกอใหเกิดกําลังใจแกพนักงาน นอกจากการใหรางวัลแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเดน 
เปนท่ีประจักษแลว จะสนับสนุนชวยเหลือพนักงานท้ังทางดานรางกายและจิตใจ การพัฒนา
เพิ่มพูนขีดความสามารถและศักยภาพอยางเต็มที่ 

5. จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจาย 

 
 
 
 



8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

จากสภาพปญหาปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบ
อัตรากําลังดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จึงไดทําการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงาน วา
ภารกิจงานประกอบดวยอะไรบาง และกรอบโครงสรางสวนราชการท่ีจะกําหนดข้ึนใหมมีภารกิจงาน
ประกอบดวยอะไรบาง เพ่ือเปนขอมูลนําเสนอตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหมพิจารณา 
ดังนี้ 

 

8.1 โครงสราง 
 

โครงสรางแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากําลังใหม 
1. สํานักปลัด อบต. 1. สํานกัปลัด อบต. 
 1.1 งานบริหารทั่วไป  1.1 งานบริหารทั่วไป 
  - งานธุรการ   - งานธุรการ 
  - งานอํานวยการและประสานงาน   - งานอํานวยการและประสานงาน 
  - งานเลอืกตั้งและทะเบียนขอมูล   - งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
  - งานควบคุมและสงเสรมิกิจการทองเท่ียว   - งานควบคุมและสงเสริมกิจการทองเที่ยว 
  - งานกิจการสภา   - งานกิจการสภา 
  - งานระบบสารสนเทศ   - งานระบบสารสนเทศ 
  - งานอื่นที่ไมอยูในความรับผิดชอบของ   - งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของ 
   สวนใด    สวนใด 
 1.2 งานกฎหมายและคดี  1.2 งานกฎหมายและคดี 
  - งานกฎหมายและคดี   - งานกฎหมายและคดี 
  - งานดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง   - งานดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  - งานรองเรียน รองทุกข และอุทธรณ   - งานรองเรียน รองทุกข และอุทธรณ 
  - งานขอบัญญัติ ขอบังคับ และระเบียบ   - งานขอบัญญัติ ขอบังคับ และระเบียบ 
 1.3 งานการเจาหนาที่  1.3 งานการเจาหนาที่ 
  - งานอัตรากําลัง   - งานอัตรากําลัง 
  - งานดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงและ   - งานดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงและ 
   เงินเดือน    เงินเดือน 
  - งานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล   - งานสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูล 
  - งานพัฒนาบุคลากร   - งานพัฒนาบุคลากร 
  - งานสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล   - งานสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
 1.4 งานนโยบายและแผน  1.4 งานนโยบายและแผน 
  - งานวิเคราะหนโยบายและแผน   - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
  - งานแผนงานและงบประมาณ   - งานแผนงานและงบประมาณ 
  - งานบริการและเผยแพรวิชาการ   - งานบริการและเผยแพรวิชาการ 
  - งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ 

 
  - งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ 

 
 
 
 



โครงสรางแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากําลังใหม 
 1.5 งานสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน  1.5 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ   - งานสังคมสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
   และผูพิการ    และผูพิการ 
  - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
  - งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ   - งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ 
 1.6 งานสงเสริมการเกษตร  1.6 งานสงเสริมการเกษตร 
  - งานวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร   - งานวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร 
  - งานสงเสริมวิชาการและความกาวหนา   - งานสงเสริมวิชาการและความกาวหนา 
   ทางการเกษตร    ทางการเกษตร 
  - งานใหคําปรึกษา แนะนาํ และสาธิตงาน   - งานใหคําปรึกษา แนะนํา และสาธิตงาน 
   ทางการเกษตร    ทางการเกษตร 
 1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  - งานสงเสริมสุขภาพและวางแผน   - งานสงเสริมสุขภาพและวางแผน 
   สาธารณสุข    สาธารณสุข 
  - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม   - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
  - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ   - งานปองกันและควบคมุโรคติดตอ 
  - งานรกัษาความสะอาด   - งานรกัษาความสะอาด 
 1.8 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  1.8 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานอํานวยการ   - งานอํานวยการ 
  - งานปองกัน   - งานปองกัน 
  - งานฟนฟู   - งานฟนฟู 
  - งานรกัษาความสงบเรียบรอย   - งานรกัษาความสงบเรียบรอย 
  - งานกูภัย   - งานกูภัย 

2. กองคลัง 2. กองคลัง 
 2.1 งานการเงิน  2.1 งานการเงิน 
  - งานการเงิน   - งานการเงนิ 
  - งานรบัเงิน เบิกจายเงิน   - งานรบัเงิน เบิกจายเงิน 
  - งานจัดทําและตรวจสอบฎีกาเบิกจายเงิน   - งานจัดทําและตรวจสอบฎีกาเบิกจายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน   - งานเก็บรักษาเงนิ 
 2.2 งานบัญชี  2.2 งานบัญชี 
  - งานการบัญชี   - งานการบัญชี 
  - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจายเงนิ   - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจายเงิน 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง   - งานงบการเงนิและงบทดลอง 
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน   - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - งานสารสนเทศและระบบบัญชี   - งานสารสนเทศและระบบบัญชี 
   คอมพิวเตอร    คอมพิวเตอร 

 
 



โครงสรางแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากําลังใหม 
 2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน  2.3 งานพสัดุและทะเบียนทรัพยสิน 
  - งานการซื้อและการจาง   - งานการจัดซื้อและการจัดจาง 
  - งานซอมบํารุงและบํารุงรักษา   - งานซอมบํารุงและบํารุงรักษา 
  - งานจัดทําทะเบียนพัสดุ   - งานจัดทําทะเบียนพัสดุ 
  - งานจําหนายพัสดุ   - งานจําหนายพัสดุ 
  - งานสารสนเทศและระบบบัญชี   - งานสารสนเทศและระบบบัญชี 
   คอมพิวเตอร    คอมพิวเตอร 
 2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  2.4 งานพฒันาและจัดเก็บรายได 
  - งานพัฒนาและเรงรัดรายได   - งานพัฒนาและเรงรัดรายได 
  - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย   - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
  - งานบริการขอมูลและสารสนเทศ   - งานบริการขอมูลและสารสนเทศ 

3. กองชาง 3. กองชาง 
 3.1 งานกอสราง  3.1 งานกอสราง 
  - งานวิศวกรรมโยธา   - งานวิศวกรรมโยธา 
  - งานกอสรางและบูรณะถนน   - งานกอสรางและบูรณะถนน 
  - งานกอสรางและบูรณะสะพาน   - งานกอสรางและบูรณะสะพาน 
  - งานสารสนเทศและขอมูลกอสราง   - งานสารสนเทศและขอมูลกอสราง 
 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  - งานควบคุมอาคาร   - งานควบคุมอาคาร 
  - งานขออนุญาตอาคาร   - งานขออนุญาตอาคาร 
  - งานควบคุมผังเมือง   - งานควบคุมผังเมือง 
  - งานออกแบบและบริการขอมูล   - งานออกแบบและบริการขอมูล 
 3.2 งานประสานสาธารณูปโภค  3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
  - งานประสานกิจการประปา   - งานประสานกิจการประปา 
  - งานไฟฟาสาธารณะ   - งานไฟฟาสาธารณะ 
  - งานระบายน้ํา   - งานระบายน้ํา 
 3.3 งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3.3 งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและน้ําเสีย   - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล มูลฝอยและน้ําเสีย 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 งานบริหารการศึกษาและสงเสริมกิจการ  4.1 งานบริหารการศึกษาและสงเสริมกิจการ 
  โรงเรียน   โรงเรียน 
  - งานวิชาการและจัดการศึกษา   - งานวิชาการและจัดการศึกษา 
  - งานมาตรฐานการศกึษา   - งานมาตรฐานการศึกษา 
  - งานวางแผนงบประมาณดานการศึกษา   - งานวางแผนงบประมาณดานการศึกษา 
  - งานบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา   - งานบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 
  - งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   - งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานประสานกิจกรรม 

 
  - งานประสานกิจกรรม 



โครงสรางแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากําลังใหม 
 4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ  4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ 
  วัฒนธรรม   วัฒนธรรม 
  - งานสงเสริมและเผยแพรการศึกษา   - งานสงเสริมและเผยแพรการศึกษา 
  - งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา   - งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา 
  - งานสงเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   - งานสงเสริม ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม 
  - งานสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี   - งานสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
   ทองถ่ิน    ทองถ่ิน 
  - งานสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก   - งานสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดก็ 
   

- 
และเยาวชน 
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

   
- 

และเยาวชน 
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

 
 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 

 การวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคน 
องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดวิเคราะหวาในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ

ภารกิจที่ไดกําหนดในยุทธศาสตรการพัฒนาและกฎหมายท่ีเก่ียวของจะตองดําเนินการกําหนดตําแหนง
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในตําแหนงใด และจํานวนเทาใด จึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สําหรับความตองการกําลังคนนั้น ไดพิจารณาจากภารกิจ ปริมาณงานที่มีอยูในปจจุบัน และ
คาดคะเนวาจะมีภารกิจใดเพ่ิมข้ึนในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนา โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล นโยบายที่
สําคัญของรฐับาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจนสภาพปญหาภายในเขตพื้นท่ี ดังน้ี 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
  “เปนองคกรท่ีเขมแข็ง มุงแสวงผลสัมฤทธ์ิของงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล การทํางานที่มีสวน
รวม รวมน้ําใจไปสูการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน” 
 

พันธกิจ 
 1. จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครบทุกดานครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีมาตรฐานและบํารุงรักษา
สิ่งแวดลอม 
 2. สงเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนเขาสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สงเสริมพัฒนาการลงทุน เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว 
 4. รวมกันรณรงคการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5. สงเสริมการศึกษา กีฬา แกประชาชนในทองถ่ิน 
 6. บํารงุรักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี คุณธรรม จริยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 7. จัดระเบียบสังคมใหเกิดความสงบสุข  
 8. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  
 



ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

เปาประสงค  
ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการคมนาคม การขนสงผลิตผลทางการเกษตรและทองเท่ียว  

รวมถึงการไดรบับริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
 กลยุทธ  
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สามารถ
กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยเนนการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีมาตรฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค โครงขายคมนาคม และการขนสง
โดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือประสิทธิภาพในการใหบริการตามความตองการในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของแตละหมูบาน สามารถจัดลําดับ ความสําคัญ ความจําเปน หรือความเรงดวน มีขอมูลเพียงพอที่จะ
สามารถลดความซ้ําซอนของโครงการ สามารถกําหนดแนวทางในการเชื่อมโยงหรือการใชประโยชนรวมกัน 
และเอ้ืออํานวยตอการตดัสินใจอยางมีสวนรวม มีเหตุผล และโปรงใส  
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเที่ยว 
เปาประสงค 
ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดภูมิคุมกัน ทางเศรษฐกิจและรวม

รวมเปนเครอืขายชุมชนในดานการทองเท่ียว วิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงและสรางแหลงทองเท่ียวในตําบลใหเกิด
มูลคาทางเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว 
 กลยุทธ 
 กระตุนและสรางเครือขายการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน
รูปธรรม   

 แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการเชื่อมโยงบุคคลหรือ

กลุมบุคคลท่ีดําเนินการเก่ียวกับเศรษฐกิจ เพื่อรวมสรางกระแสเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีทิศทางรวมกันพัฒนา
กิจกรรมตัวอยางที่เปนรูปธรรมในสาขาตาง ๆ ไดแก เกษตร บริการ การทองเท่ียว ตั้งแตระดับบุคคล ชุมชน 
ธุรกิจขนาดเล็ก  

2. รวมสงเสริมและพัฒนาองคความรู กระบวนการเรียนรูและขยายผลไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน ในการดําเนินชีวิต 

3. สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหมูบานตาง ๆ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการเงินใหสามารถดําเนินการแบบบูรณาการ ในลักษณะการรวมกลุม (Cluster) เพ่ือพัฒนายกระดับ
สินคา/บรกิารตามศักยภาพของพื้นที่ 

4. ใชเทคโนโลยี ระบบการควบคุมที่ชวยลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพและมูลคาสินคา/บริการ 
5. พัฒนาบุคลากรอันจะสงผลใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางประสิทธิภาพ 
6. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินเพ่ือเปนฐานการผลิตทางการเกษตรอยางคุมคาและ

เกิดประโยชนสูงสุด โดยใชแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม 
 



3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 
ชุมชนในพ้ืนที่ตําบลโปงน้ํารอนมีจิตสํานึกและพัฒนาเปนเครือขายชุมชนแหงการปฏิบัติในดานการ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการอนุรกัษระบบนิเวศน 
 กลยุทธ 
  ขับเคลื่อนกิจกรรมทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนผาน
เครือขายและองคกรทางดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหประชาชนกลุมตาง 

ๆ มีความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองในดานการปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมลง เชนการ
ปลูกฝงการกําจัดขยะ การดูแลรักษาแมน้ํา ลําคลองไมใหเนาเสีย ลดการเผาไรนา เผาปา 

2. ปลุกจิตสํานึกและความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกชุมชน เพ่ือให
ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต และบริโภคเพ่ือลดผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและระบบการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม โดยใหชุมชนดําเนินการดวยตนเองมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

4. กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) อยางเปนธูปธรรม การกําหนดบทบัญญัติขอบังคับและกฎหมายที่
เก่ียวของ เพื่อควบคมุกิจกรรมที่สงผลตอคุณภาพ เพ่ือพ้ืนที่สีเขียว (Eco Town) เพ่ือสุขภาพของคน 

5. บูรณาการในการบริหารจัดการปญหาหมอกควันและไฟปาระหวางหนวยงานและภาคพัฒนาที่
เก่ียวของ 

6. สรางองคความรูจากการศึกษาดูงาน การหาตนแบบเพ่ือเทียบเคียงวิธีการบริหารจัดการ จนถึงการ
คัดเลือกพื้นที่เพ่ือทําการบมเพาะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศนที่ดี เพื่อพัฒนาใหกระจายความรูและแนวทางปฏิบัติที่ดี สามารถขยายผลไดอยางตอเนื่องสูทองถ่ินและ
ชุมชนอ่ืน ๆ โดยมีสวนรวมของชุมชน องคกรภาคเอกชน เชน การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา การแกไข
ปญหาน้ําเสียและแมน้ําคูคลอง 
4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

เปาประสงค 
 ชุมชนและองคกรภาคสังคมในทองถ่ิน สามารถอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน อันเปนเอกลักษณของทองถ่ินของตนใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 
 กลยุทธ 
  กําหนดใหการอนุรักษวัฒนธรรมลานนาเปนวาระที่สําคัญของทองถ่ิน ในการดําเนินกิจกรรมรวมกับ
ชุมชนในการสรางจิตสํานึกและกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเปนรูปไทยทางดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภาษาเมือง การแตงกายพื้นเมืองและภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2. สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และคณุภาพชีวิต  

เปาประสงค 
 ประชาชนกลุมตาง ๆโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ และผูประสบปญหาทางสังคม 
ไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางทั่วถึง รวดเร็วและเปนธรรมบนพ้ืนฐานของการ
พึ่งพาตนเอง 



 กลยุทธ 
  สรางโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมาย เชนเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผู พิการและ
ผูดอยโอกาสใหมีความรู ทักษะ การประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาปกปองตนเองและชุมชนไดอยางยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมใหเยาวชน ประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต   
จัดใหมีศูนยการเรียนรูดานตาง ๆ ที่เปนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยที่มีคุณภาพพรอมท้ังเสริมสรางสภาพแวดลอมแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับ
ประชาชน กลุมอาชีพ และการรวมกลุมตามอัธยาศัย 

2. สงเสริมสุขภาวะ  

พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางดานสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง การจัด
กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ สงเสริมการดําเนินงานดานการกีฬา สงเสริมและสราง
สภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน ตามศักยภาพของชุมชนที่แตกตางกัน เพ่ือใหประชาชนมีงานทํา มีรายได 
พึ่งพาตนเองได สงเสริมใหมีการสรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนทุกภาคสวน  
6.  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

เปาประสงค 
 ประชาชนมีความสามัคคแีละความสมานฉันทในหมูคณะ สามารถปองกันและรับมือกับสาธารณภัยตาง 
ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปญหายาเสพติดและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในชุมชน 

 กลยุทธ 
 สงเสริมเครือขายภาคประชาชน ใหมีความสามัคคีตระหนักและมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและกระบวนการอ่ืนท่ีกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยภายในชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

1. ปลุกจิตสํานึกดานความรวมมือในการดูแล ปองกันภัยในชุมชน 

 สรางจิตสํานึก และความตระหนักในการวมมือ และการแสดงความรับผิดชอบตอปญหาท่ีสงผลตอคน
สวนรวมในชุมชน และสังคมในวงกวาง สรางกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาความเขมแข็งและความ
สามัคคีของประชาชนหมูบาน การสรางเครือขายชุมชนและอาสาสมัคร ในการเฝาระวัง ประชาสัมพันธและ
รณรงค การสรางแนวทางในการปองกัน 

 2. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยแก
ชุมชน 

 สงเสริมการสรางเครือขายอาสมัครชุมชน เชนกลุมดับไฟปา อปพร.โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ
และสิ่งจูงใจในการดําเนินเนินกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน เพ่ือดูแลความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน มีการปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพ งานสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน อยางเพียงพอ ในดานบุคลากร งบประมาณ 
เคร่ืองมือ 

 3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข 

 ศึกษากลุมเสี่ยงอันเปนผลมาจากกระบวนการคายา และบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่
เก่ียวของกับการแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหายาที่จะเกิด
กับกลุมเสี่ยงเหลานั้นอยางตอเน่ืองและจริงจัง ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชนและสงัคมอยางเปนระบบ 
 



7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองที่ดีดวยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม  

 เปาประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลมีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และจัดบริการ
สาธารณะแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 กลยุทธ 
 ใชเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหมที่เหมาะสมสําหรับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหนวยงานศักยภาพของบุคลากรโดยสรางระบบความรวมมือระหวางชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
 2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครฐั ประชาชน และกลุมตางๆ ในการบริหารจัดการ 
 3. จัดหาและสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร 
 

นโยบายการพฒันาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
   1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       1.1 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง ขยายถนนทอเหลี่ยม ที่ชํารุด เสียหาย จุดเสี่ยงอันตราย เพ่ือให
ประชาชนมีการขนสงผลิตผลทางการเกษตร การคมนาคมท่ีสะดวกปลอดภัย กอสราง ปรับปรุงระบบระบายนํ้า
ใหสามารถระบายน้ําไดดีปองกันปญหาน้ําทวมขังบริเวณบานเรือน น้ําเนาเสีย ลูกน้ํายุงลาย และพัฒนา
ปรับปรุงแกไขขุดลอกลําเหมืองในแตละหมูบาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการสงน้ํา ระบายน้ํา มีน้ําใชเพียงพอ 
สําหรบัการอุปโภคทางการเกษตรและปองกันปญหาอุทกภัย 
      1.2 ปรับปรุงแกไขเรื่องไฟฟาสาธารณะ เพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรยามค่ํา
คืนของประชาชน 
      1.3 กอสรางซอมแซมฝายในตําบล เพ่ือใหมีการจัดสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพมีแหลงนํ้าสําหรับ
สาธารณปูโภคอยางพอเพียง 
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 
              2.1 สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในตําบลเพิ่มขึ้น 
ใหมีการดําเนินงานที่เขมแข็งมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได เกษตรกรมีสวนรวมในการวางแนวทางพัฒนาการ
เกษตรและพัฒนาความรูความสามารถ 
             2.2 พัฒนารายไดและสรางกลุมพ้ืนท่ีเพิ่มศักยภาพใหแกชุมชนควบคูกับการสงเสริมกลุมที่มีคุณภาพ
สูการตลาด พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการดูแลกิจกรรมภายในกลุมใหเขมแข็ง กลุมเกษตรธรรมชาติดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
             2.3 การทองเท่ียวเชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิงเกษตร โฮมสเตย และพัฒนาแหลงทองเที่ยวในตําบล 
ใหมีศกัยภาพเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
       3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
             3.1 สงเสริมรณรงคสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ดิน น้ํา ปาไม โดยลดการเผาลดการใชสารเคมีในการเกษตร 
            3.2 สงเสริมการปลูกหญาแฝก ตามแนวพระราชดําริการปลูกปาทดแทน การสรางฝายชะลอน้ํา 
การจัดการปาชุมชน และการปลูกไมเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับพื้นที่ รวมท้ังสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยอาศัยภูมิปญญาชาวบานที่เหมาะสม  
 
 



       4. การอนรัุกษพื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
             4.1 สืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือการเรียนรูและใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาบนรากฐานของความเปนไทย   
             4.2 พ้ืนฟูจารีตประเพณีพื้นเมือง การแตงกายพื้นเมือง ภูมิปญญาทองถ่ิน 
       5. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา การกีฬา และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
              5.1 สงเสริม สนับสนุนเก่ียวกับกิจกรรมของทุกศาสนาในชุมชน เพื่อใหทุกศาสนาไดมีบทบาทใน
การปลูกฝงคานิยมและหลักธรรมของศาสนา เพื่อใชในการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกคนในสังคม  
              5.2 สงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและหลักธรรมของศาสนา เพื่อใชในการเสริมสราง
คุณธรรม และจริยธรรมใหแกคนในสังคม  
             5.3 สงเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบ ใหสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลและภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาการศึกษาในตําบลใหมีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนในอําเภอ เพื่อสราง
คานิยมและปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนและผูปกครองเกิดความศรัทธาในระบบการศึกษาในชุมชน  
              5.4 เสริมสรางจิตสํานึกใหเยาวชนใหมีจิตสาธารณะและเห็นความสําคัญกลับมาพัฒนาบานเกิด  
              5.5 สงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทุกเพศทุกวัย ใชเวลาวางใหกอเกิด
ประโยชนและปองกันปญหายาเสพติด  
              5.6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม. ดานสาธารณสุขมูลฐาน และการเฝาระวังโรคติดตอ โรค
ไมติดตอ ในชุมชน  
              5.7 สงเสริม สนับสนุนหลักประกันสุขภาพระดับชุมชน  
              5.8 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการของศนูยกีฬาตําบลโปงน้ํารอน  
              5.9 สงเสริม สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาทุกระดับ เพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
      6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย   
              6.1 สงเสริม สนับสนนุการดําเนนิงานของกํานัน/ผูใหญบาน ตํารวจชุมชน ตํารวจบาน ชรบ.           
อปพร.  ใหมีบทบาทและหนาที่ในการแกไขปญหายาเสพติด และการรักษาความเรียบรอยดวยตนเอง  
            6.2 สงเสริมการปองกันแกไขปญหายาเสพติด โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน  
              6.3 สนับสนุนการปองกัน เยียวยา และชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัย
ธรรมชาติ สาธารณภัย 
  7. ดานการพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการภายในองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล 
              7.1 ปรับปรุงการใหบริการประชาชนดวยการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการบริการประชาชน 
รวมถึงการใหบริการอยางทั่วถึง โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก 
              7.2 พัฒนาระบบงานและสมรรถภาพของขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาขาราชการเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในองคกร รวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่
เปนธรรมตามผลงาน เพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 
              7.3 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ พัฒนา
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร พรอมทั้งปองกันการประพฤติมิชอบของพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือให
ประชาชนเกิดความเชื่อถือและไววางใจ 
             7.4 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขาวสารจากทางราชการอยางถูกตอง เปนธรรมและ
รวดเร็ว 
              7.5 มีการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม และผลการดําเนินงานขององคการให
ประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง 



องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดนํายุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดกําหนดไวมาวิเคราะห 
วาในการดําเนินการตามอํานาจหนาทีและภารกิจที่ไดกําหนดในยุทธศาสตรการพัฒนาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
จะตองดําเนินการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในตําแหนงใด และ 
จํานวนเทาใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ี  

ยุทธศาสตรการพัฒนา กรอบอัตรากําลัง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  กองชาง 
   พนักงานสวนตําบล  
  1. ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา 
 (นักบรหิารงานชาง ระดับตน)  
       เลขที่ตําแหนง 13-3-05-2103-001 
  2. นายชางโยธา (อาวุโส) จํานวน 1 อัตรา 
         เลขที่ตําแหนง 13-3-05-4701-001 
  3. นายชางโยธา (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา 
  เลขที่ตําแหนง 13-3-05-4701-002 

 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตาม สํานกัปลัด อบต.   
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ พนักงานสวนตําบล  
ทองเท่ียว  1.  นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
       เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3101-001 

 

 3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ สํานกัปลัด อบต.  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พนักงานสวนตําบล  
   1. นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
       เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3401-001 

  2. เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)       จํานวน 1 อัตรา 
      เลขที่ตําแหนง 13-3-01-4601-001 
กองชาง 

 พนักงานจางตามภารกิจ   
 1. พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา 
 พนกังานจางทั่วไป  
   1. คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 

 

 4. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ  พนักงานสวนตําบล  
ปญญาทองถิ่น   1.  นกัวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
        เลขที่ตําแหนง 13-3-08-3803-001 

 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา  กรอบอัตรากําลัง  
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา  สํานกัปลัด อบต.  
กีฬา และคุณภาพชีวิต พนักงานสวนตําบล 
   1.  นกัพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
 เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3801-01 
 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 พนักงานสวนตําบล  
   1.  ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
 (นักบรหิารงานศึกษา ระดับตน)  
        เลขที่ตําแหนง 13-3-08-2107-001 
  พนักงานครู อบต.   
   1. ครู (คศ.1) จํานวน 1 อัตรา 
  พนักงานจางตามภารกิจ   
   1. ผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
6. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน สังคม สํานกัปลัด อบต.  
และการรักษาความสงบเรียบรอย  พนักงานสวนตําบล  
   1. จพง.ปองกันและบรรเทาฯ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา 
       เลขที่ตําแหนง 13-3-01-4805-001 
  ลูกจางประจํา  
   1. จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา 
 กลุมสนับสนุน (ลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะงาน 
       เหมือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน) 

 

  7. ยุทธศาสตรดานการพฒันาการเมืองและ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา  
การบริหารจัดการภายในองคกรภายใตหลัก    (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)  
ธรรมาภิบาล   เลขที่ตําแหนง 13-3-00-1101-001  
 สํานกัปลัด อบต. 
 พนักงานสวนตําบล  
 1. หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.   จํานวน 1 อัตรา 
     (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)  
        เลขที่ตําแหนง 13-3-00-1101-001 
 2. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)  จํานวน 1 อัตรา  
        เลขที่ตําแหนง 13-3-00-3102-001 
    3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน(ปก./ชก)   จํานวน 1 อัตรา 
        เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3103-001 
 พนักงานจางตามภารกิจ 

   1. ผูชวยจพง.ธุรการ 
 

 

  
จํานวน 1 อัตรา 
 

  
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา  กรอบอัตรากําลัง  
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองและ  
การบริหารจัดการภายในองคกรภายใตหลัก  
ธรรมาภิบาล (ตอ) 

    

กองคลัง  
  
 

พนักงานสวนตําบล    
   1. ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน) 
เลขท่ีตําแหนง 13-3-04-2102-001 

1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
เลขท่ีตําแหนง 13-3-04-3201-001 

2. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
เลขท่ีตําแหนง 13-3-04-3204-001 

3. จพง.การเงนิและบัญชี (ปง./ชง.) 
เลขท่ีตําแหนง 13-3-04-4201-001 

4. เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) 

จํานวน 1 อัตรา  
 
 
จํานวน 1 อัตรา 
 
จํานวน 1 อัตรา 
 
จํานวน 1 อัตรา 
 
จํานวน 1 อัตรา 

เลขท่ีตําแหนง 13-3-04-4204-001   
 พนกังานจางตามภารกิจ    
1. ผูชวยจพง.จัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา 

 

กองชาง 
พนักงานสวนตําบล 
 1. เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)             
เลขที่ตําแหนง 13-3-05-4101-001 

 
 
จํานวน 1 อัตรา 

 
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดจัดเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของ

แตละสวนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาวาแตละสวนราชการจําเปนตองใชอัตรากําลังท่ีเปนขาราชการ 
พนักงานจาง รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเทาใด แลวจําแนกเปนประเภทตําแหนงและระดับใหเหมาะสมกับปริมาณ
งานและคุณภาพงานนั้นตอไป โดยดําเนินการรวบรวมปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับเวลาที่ใชไปทั้งหมดเปรียบเทียบ
กับเวลาที่บุคคลนั้นใชในการปฏิบัติหนาที่ใน 1 ป (รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ก)  

 

นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํ ารอน ไดเปรียบเทียบอัตรากําลังของ              
องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน กับองคการบริหารสวนตําบลในกลุม/ขนาดเดียวกันวามีจํานวนใกลเคียง
หรือแตกตางกันประการใด ทั้งนี้ ไดมีการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน กับ
องคการบริหารสวนตําบลแมคะ ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางเหมือนกัน ดังนี้ 

 

ลําดับ
ท่ี 

อปท. 
(ขนาดกลาง) 

จํานวน
สวน

ราชการ 

งบประมาณรายจาย
ประจําป 2560 

อัตรากําลัง 
พนกังาน
สวนตําบล 

ลูกจาง
ประจํา 

พนกังานจาง
ตามภารกิจ 

พนกังาน
จางทั่วไป 

1 อบต.โปงน้ํารอน 4 29,200,000 11 1 7 3 
2 อบต.แมคะ 4 64,550,000 37 - 18 7 



เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล จึงไดนําผลการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 ในแตละสวนราชการตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน      1     อัตรา 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
เลขท่ีตําแหนง 13-3-00-1101-001 

 

1. สํานกัปลัด อบต. 
พนักงานสวนตําบล 
1.1  หัวหนาสํานักปลัด        จํานวน      1     อัตรา 
   (นักบรหิารงานท่ัวไป ระดับตน) 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-01-2101-001 
1.2  นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)    จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3101-001 
1.3  นักทรพัยากรบุคคล (ปก./ชก.)    จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3102-001 
1.4  นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.)   จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3103-001 
1.5  นิติกร (ปก./ชก.)     จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3105-001 
1.6  นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)    จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3401-001 
1.7  นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)    จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-01-3801-001 
1.8  เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)   จํานวน      1     อัตรา 

เลขที่ตําแหนง 13-3-01-4601-001 
1.10 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จํานวน      1     อัตรา 

 เลขที่ตําแหนง 13-3-01-4805-001 
  รวมพนักงานสวนตําบล สํานักงานปลัด อบต. จํานวน      10     อัตรา 
 

ลูกจางประจํา 
1.1  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน      1     อัตรา 
   กลุมสนับสนุน (ลูกจางประจําที่มีชื่อและลักษณะงาน 

  เหมือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน) 
 รวมลูกจางประจํา สํานกังานปลัด อบต.  จํานวน      1     อัตรา 

 

พนักงานจางตามภารกิจ  
1.1  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     จํานวน      1     อัตรา 
 

พนักงานจางทั่วไป 
1.1  คนงานท่ัวไป      จํานวน      1     อัตรา 

รวมพนักงานจาง สํานักงานปลัด อบต.  จํานวน      2     อัตรา 



2. กองคลัง 
พนักงานสวนตําบล 
2.1  ผูอํานวยการกองคลัง       จํานวน      1     อัตรา 
   (นักบรหิารงานการคลัง ระดบัตน) 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-04-2102-001 
2.2  นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)   จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-04-3201-001 
2.3  นักวิชาการพัสด ุ(ปก./ชก.)    จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-04-3204-001 
2.4  เจาพนักงานการเงนิและบัญชี (ปง./ชง.)   จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-04-4201-001 
2.5  เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.)   จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-04-4204-001 
  รวมพนักงานสวนตําบล กองคลัง   จํานวน      5     อัตรา 

 

พนักงานจางตามภารกิจ  
2.1  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน      1     อัตรา 
  รวมพนักงานจาง กองคลัง   จํานวน      1     อัตรา 
 

3. กองชาง 
พนักงานสวนตําบล 
3.1  ผูอํานวยการกองชาง       จํานวน      1     อัตรา 
   (นักบรหิารงานชาง ระดับตน) 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-05-2103-001 
3.2  นายชางโยธา (อาวุโส)     จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-05-4701-001 
3.3  นายชางโยธา (ปง./ชง.)     จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-05-4701-002 
3.4  เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)    จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-05-4101-001 
  รวมพนักงานสวนตําบล กองชาง   จํานวน      4     อัตรา 
 

พนักงานจางตามภารกิจ  
3.1  ผูชวยนายชางโยธา     จํานวน      1     อัตรา 
3.2  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน      1     อัตรา 
 

พนักงานจางทั่วไป 
3.1  คนงานท่ัวไป      จํานวน      2     อัตรา 
3.2  คนงานประจํารถขยะ     จํานวน      1     อัตรา 
  รวมพนกังานจาง กองชาง   จํานวน      5     อัตรา  
 
 



4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานสวนตําบล 
4.1  ผูอํานวยการกองการศึกษา    จํานวน      1     อัตรา 
   (นักบรหิารงานศึกษา ระดับตน) 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-08-2107-001 
4.2  นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)    จํานวน      1     อัตรา 
   เลขที่ตําแหนง 13-3-08-3803-001 
  รวมพนักงานสวนตําบล กองการศึกษาฯ  จํานวน      2     อัตรา 
 

พนักงานครู อบต. 
4.1 คร ู(คศ.1)      จํานวน      1     อัตรา 
  เลขที่ตําแหนง 13-3-08-2205-435 
  รวมพนักงานครู อบต.    จํานวน      1     อัตรา 
 

พนักงานจางตามภารกิจ  
4.1  ผูดูแลเด็ก      จํานวน      2     อัตรา 
 

พนักงานจางทั่วไป  
4.1  ผูดูแลเด็ก      จํานวน      1     อัตรา 
 
  รวมพนกังานจาง กองการศึกษาฯ   จํานวน      3     อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป พ.ศ.2561 – 2563  
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 

 

ที ่ สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะ              
เวลา 3 ป ขางหนา 

เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง)         

 สํานักปลัด อบต.         

2 หัวหนาสํานักปลัด 1 1 1 1 - - - วางเดิม (ขอ กสถ.) 

 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)         

3 นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

4 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

6 นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1  - -  

7 นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

8 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

9 เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - วางเดิม (ขอ กสถ.) 

10 เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 - - - -1 - - ยุบเลิกตําแหนง 

11 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1 - - -  

 (ปง./ชง.)         

 ลูกจางประจํา         

12 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1 - - -  

 กลุมสนับสนุน (ลูกจางประจําท่ีมีชื่อลักษณะงาน         

 เหมือนขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน)         

 พนักงานจางตามภารกิจ         

13 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจางทั่วไป         

14 คนงานท่ัวไป - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพ่ิม 

 กองคลัง         

15 ผูอํานวยการกองคลัง 1 1 1 1 - - - วางเดิม (ขอ กสถ.) 

 (นักบรหิารงานการคลัง)         

16 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

17 นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

18 เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - วางเดิม (ขอ กสถ.) 

19 เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจางตามภารกิจ         

20 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -  

 



ที ่ สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะ              
เวลา 3 ป ขางหนา 

เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563  
 กองชาง         

21 ผูอํานวยการกองชาง 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารงานชาง ระดับตน)         

22 นายชางโยธา (อาวุโส) 1 1 1 1 - - -  

23 นายชางโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - วางเดิม (ขอ กสถ.) 

24 เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจางตามภารกิจ         

25 ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

26 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจางทั่วไป         

27 คนงานทั่วไป 1 2 2 2 +1 - - ปรับปรงุตําแหนง 

28 คนงานประจํารถขยะ 2 1 1 1 -1 - - ปรับปรงุตําแหนง 

 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

29 ผูอํานวยการกองการศึกษา 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารการศึกษา ระดับตน)         

30 นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานครู อบต.         

31 ครู (คศ.1) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

 พนักงานจางตามภารกิจ         

32 ผูดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - - เงินอุดหนุน 

 พนักงานจางทั่วไป         

33 ผูดูแลเด็ก - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพิ่ม 

          

 รวม 33 34 34 34 +3/-2 - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
 

1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีอัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้ 

ที่ ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละป 

2561 2562 2563 
1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบรหิารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 
1 31,900 550,800 14,880 15,480 15,960 

 
2) สํานกัปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีอัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 9 ตําแหนง 9 อัตรา ดังนี้ 

ที่ ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละป 

2561 2562 2563 
1 หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน) 
1 - 435,600 13,620 13,620 13,620 

2 นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 1 24,480 293,760 9,480 9,720 10,080 
3 นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ 1 24,490 293,880 11,760 11,880 12,240 
4 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  1 22,170 266,040 10,920 11,160 11,520 
 ชํานาญการ       

5 นิติกรปฏิบัติการ 1 15,060 180,720 9,360 9,120 8,280 
6 นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 1 21,880 262,560 8,640 8,880 9,000 
7 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 1 25,470 306,640 11,880 12,240 12,960 
8 เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 1 18,440 221,280 9,120 9,240 9,720 
 สาธารณภัยชํานาญงาน       
 ลูกจางประจํา       

9 เจาพนักงานปองกันและบรรเทา 1 14,850 178,200 7,080 7,080 7,440 
 สาธารณภัย       
 กลุมสนับสนุน (ลูกจางประจําที่มีชื่อ       
 ลักษณะงานเหมือนขาราชการและ       
 พนักงานสวนทองถิ่น)       
 พนักงานจางตามภารกิจ       

10 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 11,560 138,720 5,640 5,880 6,120 
        

 

2.1) ป 2561 มีความตองการกําหนดตําแหนงพนักงานจางเพ่ิมข้ึน 1 ตําแหนง 1 อัตรา 
ดังนี้ 

ที่ ตําแหนง จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน 
ขั้นตํ่า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2) /2 x12 

 พนักงานจางทั่วไป     
1 คนงานทั่วไป 1 9,000 - 108,000 
      



 

3) กองคลัง มีอตัรากําลังปจจุบัน จํานวน 6 ตําแหนง 6 อัตรา ดังนี้ 

ที่ ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละป 

2561 2562 2563 
1 ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน) 
1 - 435,600 13,620 13,620 13,620 

2 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 1 24,490 293,880 11,760 11,880 12,240 
3 นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 1 20,770 249,240 8,760 8,760 9,000 
4 จพง.การเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 1 - 297,900 9,720 9,720 9,720 
5 เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน 1 9,440 113,280 4,320 4,320 4,320 
 พนักงานจางตามภารกิจ       

5 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 12,940 155,280 6,240 6,480 6,720 
        

 
 

4) กองชาง มีอัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 7 ตําแหนง 8 อัตรา ดังนี้ 

ที่ ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละป 

2561 2562 2563 
1 ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบรหิารงานชาง ระดับตน) 
1 29,680 398,160 13,320 13,080 13,440 

2 นายชางโยธาอาวุโส 1 21,710 260,520 10,920 11,160 11,280 
3 นายชางโยธา (ปง./ชง.) 1 - 297,900 9,720 9,720 9,720 
3 เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 11,510 138,120 5,400 6,120 6,000 
 พนักงานจางตามภารกิจ       

4 ผูชวยนายชางโยธา 1 12,940 155,280 6,240 6,480 6,720 
5 พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1 11,350 136,200 5,520 5,760 6,000 
 พนักงานจางทั่วไป       

6 คนงานทั่วไป 1 9,000 108,000 - - - 
7 คนงานประจํารถขยะ 1 9,000 108,000 - - - 
        

 
 

4.1) ป 2561 มีความตองการกําหนดตําแหนงพนักงานจาง เพิ่มข้ึน 1 ตําแหนง 1 
อัตรา ดังนี้ 
ที่ ตําแหนง จํานวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นตํ่า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2)/2x12 

 พนักงานจางทั่วไป     
1 คนงานทั่วไป 1 9,000 - 108,000 
      

 



 

5) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 4 ตําแหนง 5 อัตรา ดังนี้ 

ท่ี ตําแหนง 
จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นท่ีเพ่ิมขึ้นในแตละป 

2561 2562 2563 
1 ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบรหิารงานศึกษา ระดับตน) 
1 25,970 353,640 12,120 12,600 12,960 

2 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 15,060 180,720 9,360 9,120 8,280 
 พนักงานครู อบต.       

3 ครู คศ.1 1 17,910 214,920 9,360 9,840 9,720 
 พนักงานจางตามภารกิจ       

4 ผูดูแลเด็ก 1 11,450 137,400 5,520 5,760 6,000 
5 ผูดูแลเด็ก 1 9,400 112,800 4,560 4,800 4,920 
        

 

5.1) ป 2561 มีความตองการกําหนดตําแหนงพนักงานจาง เพิ่มข้ึน 1 ตําแหนง 1 
อัตรา ดังนี้ 
ที่ ตําแหนง จํานวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นตํ่า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ยที่ตองตั้งไว 
(1)+(2)/2x12 

 พนักงานจางทั่วไป     
1 ผูดูแลเด็ก 1 9,000 - 108,000 
      

 
 

6) ตั้งงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้ 
 

ที่ ป 2561 ป 2562 ป 2563 

1 30,660,000 
 

32,193,000 
 

33,802,650 

 
 



10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

          โครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) (1) 

สํานักปลัด อบต. 

หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

กองคลัง 

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน) (1) 

กองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานกฎหมายและคดี 
- งานการเจาหนาที่ 
- งานนโยบายและแผน 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

- งานสงเสริมการเกษตร 

- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

- งานการเงนิ 

- งานบัญชี 
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน 

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 

- งานกอสราง 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

- งานบริหารการศึกษาและสงเสริม 

  กิจการโรงเรียน 

- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา  

  และวัฒนธรรม 
 

 



โครงสรางสํานักปลัด อบต. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจาง 
ประจํา 

พนกังานจาง 
รวม 

ตน กลาง สูง ปฏบัิตกิาร ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 
จํานวน 1 - - 2 4 - - - - - 1 1 1 10 

หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (1) 

งานบริหารทั่วไป งานกฎหมายและคดี งานการเจาหนาที่ งานนโยบายและแผน 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสงเสริมการเกษตร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1) 

- นิติกรปฏิบัติการ (1) - นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (1) - นักวิเคราะหนโยบายและแผน        

ชํานาญการ (1) 

 

- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (1) - เจาพนักงานปองกันและบรรเทา             

สาธารณภัยชํานาญงาน (1) 

- เจาพนักงานปองกันและบรรเทา           

สาธารณภัย (ลูกจางประจํา) (1) 

- เจาพนักงานสาธารณสุข (ปก./ชก.) (1) 

- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป)(1) 

 

 

- นักวิชาการเกษตรชํานาญการ (1) 

 



โครงสรางกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจาง 

ประจํา 
พนกังานจาง 

รวม 
ตน กลาง สูง ปฏบัิติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จํานวน 1 - - - 2 - - 2 - - - 1 - 6 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1) 

งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 (ปง./ชง.) (1) 

- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (1) - นักวิชาการพัสดุชํานาญการ (1) 

 

 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน (1)                
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 

 



โครงสรางกองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจาง 

ประจํา 
พนกังานจาง 

รวม 
ตน กลาง สูง ปฏบัิติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จํานวน 1 - - - - - - 2 - 1 - 2 3 9 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

งานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค 

- นายชางโยธาอาวุโส (1) 

- ผูชวยนายชางโยธา (1) 

 

- นายชางโยธา (ปง./ชง.) (1) 

- คนงานท่ัวไป (1) 

- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 

- คนงานท่ัวไป (1) 

งานกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

- พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (1) 

- คนงานประจํารถขยะ (1) 



โครงสรางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
อํานวยการทองถิน่ วิชาการ ทั่วไป ลูกจาง 

ประจํา 
พนกังานจาง 

รวม 
ตน กลาง สูง ปฏบัิติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จํานวน 1 - - 1 1 - - - - - - 2 1 6 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับตน) (1) 

งานบริหารการศึกษา 
และสงเสริมกิจการโรงเรียน 

งานสงเสริมการศกึษา 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ครู คศ.1 (1) 

- ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) (2)  

- ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 

 



11. บัญชจีัดคนลงสูตาํแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ 
 

สํานักปลัด อบต. 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

การศกึษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตาํแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพิ่มอ่ืนๆ 

 พนักงานสวนตําบล            

1 นายทศพร วงศทะกัณฑ รป.ม. 13-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กลาง 13-3-00-1101-001 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กลาง 382,800 84,000 84,000 550,800 

    (นักบริหารงานทองถ่ิน)   (นักบริหารงานทองถ่ิน)  (31,900x12) (7,000x12) (7,000x12)  

             

2 - - 13-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 13-3-01-2101-001 หัวหนาสํานักปลัด ตน 393,600 42,000 - 435,600 

    (นักบริหารงานทั่วไป)   (นักบริหารงานทั่วไป)   (3,500x12)  (วางเดิม/ขอกสถ.) 

             

3 นางนฏกร ดวงดอก บธ.บ. 13-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 13-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 293,760 - - 293,760 

         (24,480x12)    

4 นางสาวชนิดาภา กันทะวงค รป.ม. 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 13-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 293,880 - - 293,880 

         (24,490x12)    

5 นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม รป.ม. 13-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 13-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 266,040 - - 266,060 

         (22,170x12)    

6 นางสาวเจนจิรา ทนทาน น.บ. 13-3-01-3105-001 นิติกร ปฏิบัติการ 13-3-01-3105-001 นิติกร ปฏิบัติการ 180,720 - - 180,720 

         (15,060x12)    

7 นายศักดา สุภาธาดา วทบ. 13-3-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 13-3-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 262,560 - - 262,560 

  (การเกษตร)       (21,880x12)    

             

8 นางสาวพิมลพรรณ อ่ินคําแสง ค.บ. 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 13-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 305,640 - - 305,640 

  (สังคมศึกษา)       (25,470x12)    

             

9 - - 13-3-01-4601-001 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 13-3-01-4601-001 เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 297,900 - - 297,900 

            (วางเดิม/ขอกสถ.) 

10 - - 13-3-01-204-001 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. - - - - - - (ขอยุบเลิก) 

             

11 นายวิษณุกร เอกะวัน ปวส. 13-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและบรรเทา ชํานาญงาน 13-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกันและบรรเทา ชํานาญงาน 221,280 - - 221,280 

  (เทคโนโลยี  สาธารณภัย   สาธารณภัย  (18,440x12)    

  โทรคมนาคม)           

 ลูกจางประจํา            

12 นายสุจิน จันทรอาย ปวส. - เจาพนักงานปองกันและบรรเทา - - เจาพนักงานปองกันและบรรเทา - 178,200 - - 178,200 

 กลุมสนับสนุน (ชางยนต)  สาธารณภัย   สาธารณภัย  (14,850x12)    



ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

การศกึษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตาํแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพิ่มอ่ืนๆ 

 พนักงานจางตามภารกิจ            

13 นางสาวธีระวรรณ ทองประเสริฐ ปวส. - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - 138,720 - 20,700 159,420 

  (ชางสํารวจ)       (11,560x12)  (1,725x12)  

 พนักงานจางท่ัวไป            

14 - - - - - - คนงานทั่วไป - 108,000 - 12,000 120,000 

         (9,000x12)  (1,000x12) (กําหนดเพิ่ม) 

             

 

กองคลัง 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

การศกึษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตาํแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพิ่มอ่ืนๆ 

 พนักงานสวนตําบล            

1 - - 13-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 13-3-04-2102-001 ผูอํานวยการกองคลัง ตน 393,600 42,000 - 435,600 

    (นักบริหารงานการคลัง)   (นักบริหารงานการคลัง)   (3,500x12)  (วางเดิม/ขอกสถ.) 

             

2 นางดวงดาว เสนหดี บธ.ม. 13-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 13-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 293,880 - - 293,880 

         (24,490x12)    

3 นางสาวพัชรี เดือยพิมพ บธ.บ. 13-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 13-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ 249,240 - - 249,240 

         (20,770x12)    

4 - - 13-3-01-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 13-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 297,900 - - 297,900 

            (วางเดิม/ขอกสถ.) 

             

5 นางสาวภิญญาพัชญ พิชิตคุณานนต บช.บ. 13-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปฏิบัติงาน 13-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปฏิบัติงาน 113,280 - 24,000 137,280 

         (9,440x12)  (2,000x12)  

 พนักงานจางตามภารกิจ            

6 นางวิไลวรรณ กันทะสอน ปวส. - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได - - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได - 155,280 - 4,140 159,420 

  (การบัญชี)       (12,490x12)  (345x12)  

             

 
 
 



กองชาง 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

การศกึษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตาํแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพิ่มอ่ืนๆ 

 พนักงานสวนตําบล            

1 นายสาทิตย บุญมี บธ.บ. 13-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 13-3-05-2103-001 ผูอํานวยการกองชาง ตน 356,160 42,000 - 398,160 

  (การจัดการ  (นักบริหารงานชาง)   (นักบริหารงานชาง)  (29,680x12) (3,500x12)   

  งานกอสราง)           

             

2 นายไพรัตน รัตตะใส บธ.บ. 13-3-05-4701-001 นายชางโยธา อาวุโส 13-3-05-4701-001 นายชางโยธา อาวุโส 260,520 - - 159,420 

  (การจัดการ       (21,710x12)    

  งานกอสราง)           

             

3 - - 13-3-05-4701-002 นายชางโยธา ปง./ชง. 13-3-05-4701-002 นายชางโยธา ปง./ชง. 297,900 - - 297,900 

            (วางเดิม/ขอกสถ.) 

             

4 นางสาวสุกัญญา สุริยะวงค ปวส. 13-3-05-4201-001 เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 13-3-05-4201-001 เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 113,280 - 24,000 137,280 

  (การโรงแรม)       (9,440x12)  (2,000x12)  

             

 พนักงานจางตามภารกิจ            

5 นายสุพัฒชัย อินตะถา ปวส. - ผูชวยนายชางโยธา - - ผูชวยนายชางโยธา - 155,280 - 4,140 159,420 

  (เทคนิค       (12,490x12)  (345x12)  

  สถาปตย)           

             

6 นายชลธิศ ธาดา ปวส. - พนักงานขับเครื่องจักรกล - - พนักงานขับเครื่องจักรกล  136,200 - 23,220 159,420 

  (ชางยนต)  ขนาดเบา   ขนาดเบา  (11,350x12)  (1,935x12)  

             

 พนักงานจางท่ัวไป            

7 นายอินถา ใจดี ป.6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - 12,000 120,000 

         (9,000x12)  (1,000x12)  

             

8 นายเอกชัย ปูคํา ปวช. - คนงานประจํารถขยะ - - คนงานประจํารถขยะ - 108,000 - 12,000 120,000 

  (ชางไฟฟา)       (9,000x12)  (1,000x12)  

             

9 - - - คนงานประจํารถขยะ - - คนงานทั่วไป - 108,000 - 12,000 120,000 

         (9,000x12)  (1,000x12) ปรับปรุงตําแหนง 

             



 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอตัรากําลังใหม เงินเดอืน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตาํแหนง ตําแหนง ระดับ เงินเดอืน 

เงินประจํา
ตําแหนง 

เงิน
คาตอบแทน/
เงินเพิ่มอ่ืนๆ 

 พนักงานสวนตําบล            

1 นางสาวสุทราทิพย บุญมี กศ.ม. 13-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา ตน 13-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา ตน 311,640 42,000 - 353,640 

  (การบริหาร  (นักบริหารงานศึกษา)   (นักบริหารงานศึกษา)  (25,970x12) (3,500x12)   

  การศึกษา)           

             

2 นายกชกร แสนทาโจ ศศ.บ. 13-3-08-2107-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 13-3-08-2107-001 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 180,720 - - 180,720 

  (ประวัติศาสตร)       (15,060x12)    

             

 พนักงานครู อบต.            

3 วาที่ ร.ต.หญิง นิตยา จันชัย ค.บ. 13-3-08-2205-435 คร ู คศ.1 13-3-08-2205-435 ครู คศ.1 214,920 - - 214,920 

  (การศึกษา       (17,910x12)    

  ปฐมวัย)           

             

 พนักงานจางตามภารกิจ            

4 นางสาวสุพิทย มะลิแกว ค.บ. - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 137,400 - 22,020 159,420 

  (การศึกษา       (11,450x12)  (1,835x12)  

  ปฐมวัย)           

             

5 - - - ผูดูแลเด็ก - - ผูดูแลเด็ก - 112,800 - 24,020 136,800 

         (9,4000x12)  (1,835x12) (อยูระหวาง 

            การสรรหา) 

 พนักงานจางท่ัวไป            

6 - - - - - - ผูดูแลเด็ก - 108,000 - 12,000 120,000 

         (9,000x12)  (1,000x12) (กําหนดเพ่ิม) 

             

 
 



12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 

องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2545 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน หมวด 12  สวน
ที่ 3  ขอ 269 จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
  การกําหนดแผนยุทธศาสตรดานการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลขององคการบริหารสวน

ตําบลโปงน้ํารอน ไดกําหนดขึ้นจากการศึกษา วิเคราะหขอมูลในกรอบของวิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปจจัยที่เก่ียวของ ดังน ี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางกลุมผูนําและองคการ สุจริตธรรม 
ที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)   

กลยุทธท่ี 1.1  ยกยองบุคลากร / ผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม   
 กิจกรรมที่ 1 กําหนดเกณฑและประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรที่ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 
         และสรางเปนผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคณุธรรม 

กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู และกรณีศกึษา (Knowledge Management) จากผูนําเหลานี้  
ท้ังงานที่ผานมาที่ผานมาและโครงการที่กําลังดําเนินเพ่ือเปนตัวอยางที่ดีใหแก
บุคลากรอื่นๆ 

กลยุทธท่ี 1.2  สรางองคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)   
กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรการและมาตรฐานองคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเปนเกณฑในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
กิจกรรมที่ 2 คนหาตวัอยางโครงการนวัตกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

จากสวนราชการตาง ๆ เพ่ือประมวลเปนตัวอยาง และนํามาศกึษาและ 
        ประยุกตใชตอไป 
กลยุทธท่ี 1.3  กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทองถ่ิน  

กิจกรรมที่ 1 กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางานของนักการเมืองทองถ่ิน แลวเผยแพร 
ใหประชาชนรบัทราบ 

ยุทธศาสตรที่ 2  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่นในรูปแบบตางๆ  
กลยุทธท่ี 2.1  ปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจรยิวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรูจากพระราชกรณียกิจ  

พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานใหแกขาราชการ รวมถึง
การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกตความเขาใจดังกลาว 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเปนหลักสูตรสําหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 
 
 
 
 



กลยุทธท่ี 2.2  กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคบัแกบุคลากรทุกระดับ 
 กิจกรรมที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพ่ือให 

ทํางานไดตามหนาที่ รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมเนนการพัฒนา
รูปแบบการฝกอบรมอยางเดียว แตเนนระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน 
(Coaching) ฯลฯ 

 กิจกรรมที่ 2 สงเสริมการฝกอบรมดานจริยธรรมอยางเขมขนเปนการพัฒนาภาคบังคับ 
โดยเฉพาะเรื่อง 
• กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของกับงาน 
• ความรู ความเขาใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคณุธรรม จริยธรรม      
สามารถตัดสินใจกระทํา หรือไมกระทําบางสิ่งบางอยาง ไดอยางเหมาะสม 
• การบริหารความขัดแยงและยึดมั่นในอุดมการณ 
• การสรางความพึงพอใจกับประชาชน 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเขาสูระบบในตําแหนงผูบริหาร ทั้งนี้ การพัฒนา 
บุคลากรรุนใหมดังกลาวมุงเนนสรางคนเกง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และ
จริยธรรมเขาสูระบบราชการยุคใหม 

กลยุทธท่ี 2.3  สรางศูนยกลางในการวิจัย สํารวจ ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอมูลขาวสาร 
         ดานธรรมาภิบาล  

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบใหคําปรกึษา แนะนําดานคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากรทั้งระบบ 
 กิจกรรมที่ 2 สงเสริมใหมีการจัดการความรูและวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best Pracities) ใน 

     ดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในองคกร 
กลยุทธท่ี 2.4  พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอยางเขมขน  
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเร่ือง 

• ปลูกฝงปรัชญาการเปนพนักงานสวนทองถ่ินที่ดี 
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม 
• ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
• เสริมสรางสมรรถนะหลักและทักษะที่จําเปน 

กลยุทธท่ี 2.5  กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรบัประชาคมอาเซียน 
         และสูมาตรฐานสากล  
กิจกรรมที่ 1 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบัประชาคมอาเซียนและสู 

มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมการพัฒนาและดูงานอยางเขมขนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู 

มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตรที่ 3  : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   

กลยุทธท่ี 3.1  ปรบัปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย  
         โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 กิจกรรมที่ 1 การนําเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรมมากําหนดไวในกระบวนการของการ 
แตงตั้งหรือเลื่อนเขาสูตําแหนงบริหารในทุกระดับของหนวยงาน โดยใหเปน
องคประกอบที่สําคัญ  

 กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนของการสรรหา บรรจุ  
แตงตั้ง โอน ยาย 



กลยุทธท่ี 3.2  ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสูการปฏิบัติ    
 กิจกรรมที่ 1 จัดทําและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององคกร 
 กิจกรรมที่ 2 กําหนดใหมีการบังคบัใชและบทลงโทษผูฝาฝนขอบังคับและวินัยขาราชการอยาง 

ชัดเจน 
กลยุทธท่ี 3.3  ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลแกบุคลากร   
 กิจกรรมที่ 1 จัดทําและผลักดันใหมีการเอ้ือประโยชนใหแกบุตร / ครอบครัวพนักงานสวน 

ทองถ่ินที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่ 
ยุทธศาสตรที่ 4  : การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 4.1  เปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ                    
        กฎระเบียบที่เก่ียวของ    

 กิจกรรมที่ 1 กําหนดแนวทางและประเดน็ท่ีสามารถเปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมใน 
การกําหนดนโยบาย 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินยั อุทธรณ รองทุกข รวมถึงระบบการรบัฟงขอรองเรยีน 
เก่ียวกับการทุจริตของหนวยงาน (Whistleblower) 

 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการ 
ทํางาน 

กลยุทธท่ี 4.2  เปดโอกาสใหประชาชน และหนวยงานอ่ืนเขามามีสวนรวมและการติดตาม   
                   สถานการณการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล 
 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหนวยงานอ่ืน เพ่ือสรางเครือขาย 

การทํางานรวมกันท่ีเขมแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสรางพลัง
มวลชนในพื้นที่ท่ีเขมแข็ง 

 กิจกรรมที่ 2 สงเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุมตาง ๆ และหนวยงานอ่ืน เขารวม 
เปนกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือเขารวมในการกําหนดนโยบาย 
การวางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถวงดุล
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 กิจกรรมที่ 3 การใหผูนําศาสนาหรือศาสนสถาน เชน วัด โบสถ มัสยิด เขามามีสวนรวมในการ 
สงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร 

 

การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

เพ่ือใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง เปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางย่ังยืน จึงทําใหเห็นทิศทางของการ
พัฒนาที่จะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปน
ธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตําบล การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการนําการจัดการความรู (KM) มา
ใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให
มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปนองคกรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศนดังกลาว คณะทํางานฯ ไดนําผล
การศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได สวนเสีย และผูเก่ียวของ เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ 
ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย 



3.1 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห
ทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ของผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 

          การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกดวยเทคนิค SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการใหทุนการศึกษาตอ 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
3. มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา มีเครือขายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 

และปริญญาโท ในเขตพ้ืนที่อําเภอฝาง 
4. องคการบริหารสวนตําบลสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนด

แนวนโยบายใหพนักงานสวนตําบลไดศึกษาตอถึงระดับปริญญาโทดวยการเตรียมความพรอม
ดานสถานที่ศึกษา และแนวทางการใหทุนการศึกษา 

5. บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขยายใหญ ปรับ
ขนาดเปนขนาดกลาง และมีแนวโนมที่จะจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลตําบลในอนาคต 

6. พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน 

 จุดออน (Weaknesses : W) 
1. สํานักงานมีความคบัแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ 
2. จํานวนพนักงานสวนตําบลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวา

จํานวนบุคลากร 
3. พนักงานสวนตําบลและพนกังานจางบางสวนไมมีความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ 

 โอกาส (Opportunities : O) 
1. องคการบริหารสวนตําบลสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 
2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน 
3. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน 

 อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
3. พนักงานสวนตําบลขาดความรู ความเขาใจ เร่ืองวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มากกวาการพัฒนาคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในองคกร 
2. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ 
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารเพื่อใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค (Objective) ที่วางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ(result based 
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารที่จะตองบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา cost-
benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบ
กับประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งจัดทําเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual 
scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards) 

 

ความตองการ/ความคาดหวังของบุคลากรทุกสวนงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. บุคลากทุกสวนงานมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของบุคลากร 
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

องคกร (ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูบุคลากรทุกสวนงาน  
4. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมของบุคลากรทุกสวนงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม  
5. บุคลากรทุกสวนงานไดรับการสงเสริมใหเรียนรูทั้งในและนอกระบบ 
 

ความตองการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง ตอความตองการของ

ประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
2. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเสรจ็สิ้นที่จุดบริการใกลตัวประชาชน 
3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งไดแกการปฏิบัติ

ราชการที่มุงเนนถึงความตองการของประชาชน 
 

เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญที่องคกรตองการใหเกิดขึ้นใน 1 – 3 ปขางหนา คืออะไร 
ดานกระบวนงาน  
1. นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล การฝกอบรม 

              บุคลากร หรือความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได 
2. การออกระเบียบตองใหมีการระดมสมอง ของหนวยงานผูปฏิบัติไมคิดคนเดียว ใชหลักการมีสวน   
    รวม  
3. ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน 
4. จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี 
5. มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ 
6. กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
7. สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการท่ีชัดเจน 
8. ลดขั้นตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง 



9. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากขึ้น 
10. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เท่ียงตรง เชื่อถือได 
11. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอบรม                     
      ในหลกัสูตรตางๆ การคัดเลือกคนเขาสูตําแหนง 
12. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
13. บุคลากรเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงาน       
      ของตนเอง 
14. ปรมิาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน 
15. มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกตองแมนยํา สามารถนําไปประกอบการตดัสินใจและ              

บริหารราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 
ดานบุคลากร 

  พัฒนาใหบุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เกง  ดี  สุข      
         เกง =  มีความรูเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอ่ืน มีความ         
                              สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวน 
                              ทองถิ่นและสวนราชการอ่ืน 
             ดี   =   มีคุณธรรม  จริยธรรม โปรงใส  รับผิดชอบ   
             สุข =   ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และ 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในทุกระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนํา IT เขามา
ชวยในการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน 
3. การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career Path การจัด 

สวัสดิการตางๆ การตั้งชมรมหรือสมาคมตาง ๆ   
4. เพิ่มขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ  

แรงจูงใจอ่ืนๆ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
5. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ 
6. เพิ่มบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะดาน 
7. บุคลากรมีการใหบรกิารที่ดีกับผูท่ีมาติดตอราชการ 
8. มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
9. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
10. บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
11. ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดานทรัพยากร 
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและทันสมัย 

โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทําใหการเขาถึงสารสนเทศทําไดงายและ     

เทาเทียมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM) 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 



 
ดานผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร 

• องคการบริหารสวนตําบล 
1. องคการบริหารสวนตําบลยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการบริหารงาน 
2. สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอประชาชน 

อยางแทจริง 
3. บุคลากร มีความรูความเขาใจ สามารถนาํไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

ประหยัด และคุมคา 
4. สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ 
5. มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา 

ทองถ่ิน 
6. องคการบริหารสวนตําบล รับฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดําเนินงาน 

• ประชาชน 
1. ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก และการเขารวมในการดําเนินงาน    

ขององคการบริหารสวนตําบล 
2. ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบลทํางานไดสะดวกยิ่งข้ึน 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีที่องคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดีย่ิงๆ ขึ้น 

จุดแข็งหรือสิ่งที่ดีท่ีองคกรมีอยู 
1. บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาท่ีในดานตางๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหาร 
2. งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเงิน การคลัง ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 
3. มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีไวอยางชัดเจน 
4. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
5. มีการพัฒนาความรูของบุคลากรในหลาย ๆ ดาน เชน การศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ การให

ทุนการศกึษาระดับปริญญาตรี/โท การศกึษาดูงาน 
6. เปนหนวยงานที่มีพ้ืนฐานการทํางานท่ีดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สรางสรรค สามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 
7. บุคลากรมีความรู ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานไดหลายตําแหนง 
สิ่งที่มุงเนน 
1. เปนหนวยงานท่ีคอนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กที่งายตอการปรับเปลี่ยน 
2. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือขายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

อะไรบางที่เปนสิ่งทาทายหรือส่ิงที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

1. การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
3. สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปรบัเปลี่ยนทัศนคติ  
4. วิสัยทัศนของบุคลากรในองคกรใหพรอมรบัตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง 



5. พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
6. การสรางองคกรให “จ๋ิวแตแจว” เชน การสรางบุคลากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีคุณภาพ 
7. การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและ      

การนาํไปใชประโยชน 
8. บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
9. มีการพัฒนาขาราชการอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ท่ี เปลี่ยนไปในยุค

โลกาภิวัฒน 
10.  การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ ประสานประโยชน” 
11.  สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ 
12.  สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการที่ดี มคีณุธรรม จริยธรรม 
13.  จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากรเพ่ือเปนแรงจูงใจในการ   

 ทํางาน 
14.  บุคลากรมีสมรรถนะที่ตรงตามภารกิจที่ไดรับ 
 

อะไรท่ีหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทํา แตไมไดทําในชวงที่ผานมาหรือทานคาดหวังใหหนวย
บริหารทรัพยากรบุคคลสนบัสนุน 
           1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธ์ิของงานในการประเมินบุคลากร 

3. พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
4. ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
5. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

และเปนปจจุบัน 
6. มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม    

ท่ีสอดคลองกับแนวโนมของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
7. มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลท่ีถูกตอง ทันสมัย โดยที่ขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลได 

ดวยตนเองผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 
8. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไวลวงหนา 
9. สรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงต้ัง การอบรมศึกษาดูงาน 
10.  มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพ่ือสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแก 

 บุคลากร 
11.  สรางผูบริหารใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
12.  การรักษาคนในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 
13.  การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ เชน เร่ืองเงินโบนัส  
14.  มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและ  

 เพียงพอ 
15.  กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร รอบปงบประมาณ 2561 - 2563 
 

ลําดับ หลักสูตรการพฒันา รายละเอียดการพัฒนา 
1 หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาดานความรูที่ เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปน
ตน 
 

2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่
รบัผิดชอบ 

การพัฒนาดานความรู ความเขาใจ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 

3 ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง 

การพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ 
 

4 ดานการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารและการ
บ ริการประชาชน  เชน  ใน เร่ืองการวางแผน การ
มอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 
 

5 ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เชน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข 
 

 

ตัวชี้วัดและขอเสนอระดับเปาหมาย  
 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ในการเสรมิสราง    
    ธรรมาภิบาล 
2. ระดับความโปรงใสในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลดีขึ้นอยางนอยรอยละ 20 ในป                    
    พ.ศ.2561 เทยีบกับปพ.ศ.2557 
3. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสูงข้ึนมากกวา             
    รอยละ 85 หรือไมนอยกวาเปาหมายที่ผานมา 
4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการที่โปรงใสและเปนธรรมขององคการบริหาร

สวนตําบล เพ่ิมสูงขึ้นมากกวารอยละ 85 หรอืไมนอยกวาเปาหมายที่ผานมา 
5. รอยละของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลท่ีเขาใจและประยุกตหลักคุณธรรม จริยธรรม      

ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกวารอยละ 60 ของจํานวนประชากร             
ที่สุมทดสอบ 

6. ระดับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอความเปนธรรมในการบริหารงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากกวา                
รอยละ 60 หรือไมนอยกวาเปาหมายที่ผานมา 
 



13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง 
 

  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานสวนตําบล  
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

1. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจรติ โปรงใส 
2. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตองตั้งใจปฏิบัติงานใหเกิดผลดี และความกาวหนา 
    แกราชการ 
3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และระเบียบของทาง

ราชการ 
4. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ 
5. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตองใหความสะดวกในการใหบริการ และความเปน

ธรรมแกผูมาติดตอราชการ 
6. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตองสุภาพเรียบรอย และรักษาความสามัคคีในหมูคณะ 
7. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตองรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงราชการ

ของตนมิใหเสื่อมเสีย 
 

 


