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ค ำน ำ 
 

   ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ )                    
ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้
เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แก้ไขให้
เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ ระดับสูง และประเภท
พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 65)  ลงวันที่ 10 
มีนาคม พ.ศ. 2563 และในการประชุมครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  มีมติเห็นชอบ
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ                     
และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
เป็นไปตามเง่ือนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล                              
 

              องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 -
2563) ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
และบรรจุแต่งตั้ง พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามนโยบายของรัฐ และความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป   
 
 

                                           
การเจ้าหน้าที่ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
 1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
แผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด       
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

๑.3 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562            
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประกาศก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดของ
องค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แก้ไขให้เป็นไปตามประเภท
องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ ระดับสูง และประเภทพิเศษ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 65) ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563   
 1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  จึงได้จัดท า              
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1)             
พ.ศ. 2563 ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  
๒. วัตถุประสงค์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์
ของการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  ตามเหตุผลและความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

  ๒.๑ วัตถุประสงค์การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

        ๒.๑.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
        ๒.1.๒ เ พ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีการก าหนดต าแหน่ ง                        
การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
        ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
        2.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง สามารถวางแผนอัตราก าลังในการ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา       
และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน          
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
        2.1.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบ
อัตราก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ 
 2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
 2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และ
สามารถตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
 2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ 
 2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 
  2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561-2563 ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นประธาน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล               
ปราสาททอง  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง บรรลุผลตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ           
โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ 
อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  อาจท า 
ให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  
 ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
       3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น 
งานในแต่ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ   
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
       3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล                 
พนักงานครู และพนักงานจ้างในแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบัน         
มีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ                           
ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง
โดยสมมุติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรา 
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ก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย 
งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  
ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่นจึ งท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
(Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริง
เหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการต้อง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้ง
อาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน 
ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบพิจารณาด้วย 
 3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานปัจจุบันและในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีแนวทางในการ
พิจารณา แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 
3 ประเด็นดังนี้ 
                3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่
มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ
และบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้าง             
ในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
       3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
       3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานในหน้าที่ของ อบต.ก และงานในหน้าที่ของ อบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณ
งานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
 3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุน 
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ค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการ
ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการ 
พิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างาน          
ในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เ พ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า          
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power planning Framework) นี้จะเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการ
ส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่อง
อ่ืนๆ เช่น 
 - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
 - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลด 
   

 แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
  การวางกรอบอัตราก าลังคนต้องให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้
อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและ 
ลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
ก าหนดต าแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ดังนี้ 
  - สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด อบต. 
   - สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อ านวยการกอง 
   - สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
   - สายงานทั่วไป  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้างเพียง ๒ ประเภท ดังนี้ 
   - พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   - พนักงานจ้างทั่วไป 
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แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงานในส่วนราชการ 
          การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น              
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อ       การ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน          
มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา             
กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
   - ส านักปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน นโยบาย อ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานไดเ้ต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
        - กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี การ
พัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติ งานได้ เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
        - กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง 
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะ 
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานไดเ้ต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

แผนภูมิแสดงอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง                                       
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง

จ ำนวนพนกังำน สว่นต ำบล จ ำนวนพนกังำนครูฯ จำ้งจำกเงิน อดุหนนุของรฐั

จ ำนวนพนกังำนจำ้ง จำ้งจำกเงิน อดุเหนนุของรฐั จ ำนวนพนกังำนจำ้ง จำ้งจำกเงิน รำยไดข้องทอ้งถิ่น

รวมทัง้หมด

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทั้งหมด 28 คน

พนักงานส่วนต าบล 14 คน

พนักงานครู 2 คน
พนักงานจ้าง จ้างจากเงินอุดหนุนของรฐั 1 คน

พนักงานจ้าง จ้างจากเงินรายได้ของท้องถิ่น 11 คน
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        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานไดเ้ต็มความสามารถและตรงตามความรู้ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
  การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
          การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลา
ปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
  จ านวนวันปฏิบัติราชการ   1 ปี   x 6        =  เวลาปฏิบัติราชการ  
            แทนค่า        230 x 6        =  1,380 หรือ 82,800 นาที 
  หมายเหตุ 
               1. 230       คือ  จ านวนวันใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230 วันโดยประมาณ 
               2. 6   คือ  ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัตงิานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
               3. 1,380    คือ  จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง/1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
               4. 82,800  คอื  ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380x60 จะได้ 82,800 นาท ี

 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงาน
ในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับ
หัวหน้าส่วนราชการงานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น       
มีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และ           
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ 
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้            
การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถ          
มีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต 
ข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา   โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก 
แบบสอบถามผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ  การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เป็นการวางแผนและ
เตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเดียวกัน จ านวนหมู่บ้าน 
ประชากร ลักษณะภูมิประเทศ บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน 

  

ล าดับ 
ที่ 

อปท. ก าหนด 
ส่วนราชการ 

งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 2563 

พนักงานส่วน 
ต าบล  (คน) 

พนักงาน
ครู (คน) 

ลูกจ้าง 
(คน) 

พนักงาน
จ้าง(คน) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวมทุก
ต าแหน่ง 

๑ อบต.ปราสาททอง 4 42,311,428 13 2 - 10     3 28 

๒ อบต.ตากูก ๔ 43,000,000 16 2 - 9 7 34 

๓ อบต.บึง ๔ 31,721,800 19 - - 16 2 35 

๔ อบต.บ้านแร่ ๔ 39,000,000 15 3 1 19 1 39 

5 เทศบาลต าบล          
เขวาสินรินทร ์

4 99,457,100 15 6 1 32 3 57 

 

  จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง                
องค์การบริหารส่วนต าบลตากูก องค์การบริหารส่วนต าบลบึง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแร่          
และเทศบาลต าบลเขวาสินรินทร์  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์   
ที่มีประชากรขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศ งบประมาณใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่
ติดต่อกันจะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอัตราก าลังที่แตกต่างกัน
พอสมควร แต่ไม่มากนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
ในส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ขอใช้บัญชีจากการ
สอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2563         
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  จะได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล
ตามกรอบอัตราก าลังที่ตั้งไว้ ซ่ึงจะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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๑ อบต.ปราสาททอง ๒ อบต.ตากูก ๓ อบต.บึง ๔ อบต.บ้านแร่ 5 เทศบาลต าบลเขวาสนิรินทร์
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กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   
  1) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
 2) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   
  3) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
        4) ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน 
ราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น  
        5) วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)  
        6) เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง และส่ง 
คณะท างานเพ่ือพิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง   
        7) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี                   
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ 
        8) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี                                
ประจ างบประมาณ 2561 – 2563   
 9) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อ าเภอ
และจังหวัด 
 

๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจ าปี 2561-2565 เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแก้ไข         
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  โดยเรียงตามล าดับความส าคัญของปัญหา           
แต่ละด้าน  มีดังนี ้
 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค 
        แนวทางการพัฒนา 

  - พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงถนน ทางเท้า ทางระบายน้ า และสะพาน 
 - สนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ในด้านการขยายเขตไฟฟ้า ครัวเรือน  
             ไฟฟ้าการเกษตร และไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในต าบล 
 - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาใช้ 
    4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม  
           ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว  
            แนวทางการพัฒนา 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
 - ส่งเสริมกีฬานันทนาการและการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 - สืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ า และเศรษฐกิจพอเพียง 
           แนวทางการพัฒนา 
  - พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
  - ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรพอเพียง 
  - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     - พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าเพียงพอเพ่ือการเกษตร 
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    4.4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       แนวทางการพัฒนา 
          - ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะ ดูแลป่าชุมชน และส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ า
ในพ้ืนที่ 
          - ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
          - ส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ และการจัดการขยะชุมชนต้นทาง                       
  4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคมและการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
           แนวทางการพัฒนา 
  - ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างทั่วถึงจากรัฐ 
  - ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  - พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
  - ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่สังคม 
  - ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายดี 
  - สนับสนุนช่วยเหลือองค์กรด้านสาธารณสุข 
   4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย พัฒนาคน          
           พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
        แนวทางการพัฒนา 
  - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้น าชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการ 
             มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  - ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
             ประชาชน 
  - พัฒนาองค์กรให้เกิดความทันสมัย ต่อการพัฒนาการบริการทุกด้านแก่ประชาชนตาม 
             หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม 

 

 

๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ         
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ใช้เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่         
ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร         
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat)          
ในการด าเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น              
ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน           
ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
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 การจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองนั้น  ได้พิจารณาสรุป
รูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจ าปี                  
2561- 2565 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของต าบลปราสาททอง 
คือ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน”    
ประกอบกับนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นความส าคัญเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี         
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึน เพ่ือให้ต าบลปราสาททองเป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      (๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
  (2) การจัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
   (3) การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
   (4) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
   (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
   (6) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
 ๕.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
   (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
    (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔)) 
   (๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
   (๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
                  (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))      
                 (๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))     
 

           ๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
             (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
 (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘)) 

(3) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
 (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
 (5) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 

(6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา ๑๖ (๑๗))  
 (7) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่  
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
 (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 

(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
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(4) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 

  ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ                   
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))        

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัด      
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒)) 

(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 
 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ                         
ที่เก่ียวข้องดังนี้            
                (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (มาตรา 67 (8)) 
                (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 

     (3) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
       (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
(มาตรา ๑๗ (๑๘)) 
           ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
              (1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น                
(มาตรา ๔๕ (๓)) 
  (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(มาตรา ๑๗ (๓)) 
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
ภารกิจทั้ง ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข 

ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นส าคัญ 

 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗, ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕37 
               มาตรา ๑๖, ๑๗  และ ๔๕  หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ  
               ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
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  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  จ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พ่ึงตนเองในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพขององค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง ผลการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ดังต่อไปนี้ 
  1) จุดแข็ง (Strength-S)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
        (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับเป็นนิติบุคคล ที่อยู่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และท่ัวถึง 
     (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง 
ผู้บริหารเป็นคนท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนมีหลักการบริหาร
และนโยบายในการท างานเชิงรุก และมีฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถเรียกเปิดประชุมสภาฯ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
     (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณมากกว่าหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนมี
เครื่องมือ เครื่องใช้ในกากรปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพียงพอ และทันสมัย ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถก าหนดกรอบการพัฒนาหรือจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว 
     (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ และแนวคิด
ในการท างานสมัยใหม่ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการแบ่งงานกันท า มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน มีสถานที่ปฏิบัติงานเอ้ือต่อการท างาน รวมถึงมีการรวมกลุ่มของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
  2) จุดอ่อน (Weak-W) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
     (1) นโยบายของผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด
และความต้องการของประชาชน จึงท าให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 
     (2) องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรที่พ้ืนที่ในความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งต าบลท า
ให้การบริหารจัดการงบประมาณไปสู่ พ้ืนที่ไม่ทั่วถึง และต่อเนื่อง อีกทั้งไม่มีระบบในการติดตาม
ประเมินผลการท างานอย่างจริงจัง รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
     (3) บุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนาทักษะหรือความช านาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพลดน้อยลง 
     (4) องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีส่วนราชการหลายส่วนราชการในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมขาดการท างานเป็นทีม โดยมีทั้งข้าราชการฝ่ายการเมือง และข้าราชการฝ่าย
ประจ า ท าให้มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการท างาน 
     (5) ประชาชนไม่รู้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ขาดความ
เข้าใจ ในระบบบริหารงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า
เป็นองค์กรที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งหมดของประชาชนทุกพ้ืนที่ 
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  3) (Opportunity-O) ที่เอ้ือต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
     (1) นักบริหาร นักวิชาการ และบุคคลที่มีชื่อเสียงสนับสนุนให้มีนโยบายการกระจายอ านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการตอบรับจากประชาชนในการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการด าเนินการดังกล่าว ท าให้เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     (2) กระแสการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องของการธ ารงรักษาไว้ในส่วนของวัฒนธรรม        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณีถิ่นเกิด ส่งผลให้เป็นการเพ่ิมมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวท าให้
เศรษฐกิจดีขึ้น 
     (3) นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐบาล ท าให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น 
     (4) กระแสการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประชาชน
มีความสนใจและต้องการผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     (5) สถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ พร้อมสนับสนุนการพัฒนา หรือการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     (6) การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และความมั่งคั่งซึ่งเอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ขององค์กร 
  4) ภัยคุกคาม (Threat - T) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
     (1) ข้อระเบียบ กฎหมาย ในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งใน
ระหว่างที่เสนอข้อกฎหมาย มีการสั่งการเป็นครั้งๆ ไป และแต่ละครั้งการสั่งการไม่เหมือนเดิม และ
ระยะเวลาในการจัดท าแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องหรือเป็นไป
ตามระเบียบขององค์กรหรือหน่วยงานส่วนภูมิภาค ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและอาจท าให้เกิดสภาวะการตกต่ าของเศรษฐกิจท าให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามที่
ได้วางแผนการด าเนินการไว้ 
     (2) บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนยึดถือวัฒนธรรมองค์กรเก่าๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรเท่าท่ีควร 
     (3) การด าเนินการโครงการตามนโยบายของผู้บริหารขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย ท าให้ถูก
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการที่ดีและประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
     (4) การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในทุกระดับของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย เพื่อก าหนดอัตราก าลัง 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ/อ านาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 
จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
สาธารณูปโภค  
การสาธารณูปการ  
ให้ได้มาตรฐาน 

เพ่ือให้มีการคมนาคมทั้งทางบก 
และทางน้ า สะดวกรวดเร็ว  
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการ 
ของประชาชน 

1. มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน ส ารวจเส้นทาง/ปรับปรุงก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน 
2. มีรางระบายน้ าและท่อระบายน้ าเพิ่มขึ้น ขุดลอกคลอง 
3. มีระบบไฟฟ้าและไฟสาธารณะ 
ตามมาตรฐาน 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซม
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

4. มีการพัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพ ตรวจคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน ขยายระบบ
เขตประปาหมู่บ้าน 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
1) ส านักปลัดฯ  2) กองช่าง 

5. มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรการอุปโภค บริโภค 
เพ่ิมข้ึน 

 

 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และเศรษฐกิจชุมชน 

พันธกิจ/อ านาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน เพ่ือการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ 
2. เพิ่มช่องทางการค้าให้ประชาชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์ 

ทางเว็บไซต์ 
3. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งสินค้าชุมชน 
เพ่ือการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต าบล  
สินค้าชุมชน 

4. มีการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษครอบครัว 
รั้วกินได้ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ  ส านักปลัดฯ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ ความเข้าใจและด ารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิชาการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเที่ยว 

พันธกิจ/อ านาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรักษา 
ความสะอาด ระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ 
เป็นพิษได้ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
งานบริหารจัดการขยะในครัวเรือน  
งานพลังงานทดแทน งานขุดหลุมขยะ  
ส่งเสริมการใช้ตาเผาถ่าน 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
1) ส านักปลัดฯ 2) กองช่าง 3) กองการศึกษาฯ 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ/อ านาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และรักษา 
ความสะอาด ระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ 
เป็นพิษได้ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
งานบริหารจัดการขยะในครัวเรือน  
งานพลังงานทดแทน งานขุดหลุมขยะ  
ส่งเสริมการใช้ตาเผาถ่าน 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
1) ส านักปลัดฯ 2) กองช่าง 3) กองการศึกษาฯ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

พันธกิจ/อ านาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 
ส่งเสริมการศึกษา การสื่อสาร
ที่ทันสมัย ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษา การสื่อสารที่ทันสมัย 
ให้แก่เด็ก ประชาชน และบ ารุง
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

1. มีการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานการศึกษานอกระบบและในระบบ 

2. มีการส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
เพ่ือการศึกษา 

ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษา 

3. ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศาสนา ส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งานกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ทางรัฐพิธีและ
สถาบันของพระมหากษัตริย์และงานประจ าปี 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ   
1) ส านักปลัดฯ  2) กองการศึกษาฯ 

4. มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ติดตั้งและปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

พันธกิจ/อ านาจหน้าที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ 
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในองคก์ร ทางด้าน
การเมือง การมีส่วนร่วม  
และการบริการประชาชน 

เพ่ือสร้างระบบบริหารที่ดี  
การพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมือง  
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากร บริหารงานบุคคล จัดฝึกอบรม 
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา วางระบบควบคุมภายใน 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือในการบริหาร 
จัดการให้ครบครันแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการบริหาร
จัดการให้ครบครันแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 

3. พัฒนาอาคารสถานที่ที่ให้บริการแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการก่อสร้างต่อเตอม
อาคารที่ท าการองค์กร 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ   
1) ส านักปลัดฯ  2) กองคลัง  

4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต. 
การบันทึกข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต 
ผ่านทางเว็บไซต์ 
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๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จะด าเนินการ 

 ๖.๑ ภารกิจหลัก 
   ๖.๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๖.๑.๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖.๑.๓ การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 ๖.๑.๔ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๖.๑.๕ การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา 
  ๖.๑.๖ การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ 
  ๖.๑.๗ การป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

๖.๒ ภารกิจรอง 
 ๖.๒.๑ การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 ๖.๒.๒ ส่งเสริมการเกษตร 
 ๖.๒.๓ การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๖.๒.๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖.๒.๕ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

 
๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก าหนดกรอบอัตราก าลังจ านวนทั้งสิ้น 28 
อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจ านวนมากในส่วน
ราชการ และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้างและก าหนด
กรอบอัตราก าลังใหม่ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนของ อบต. ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล            
มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร       
โดยการวิเคราะห์ SWOT analysis เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat =T)  เพ่ือใช้ก าหนดเป็นทิศทาง แนวทาง และมีหลักแนวคิด
วิเคราะห์ที่สามารถให้ค าตอบในการพัฒนาด้านต่างๆ  ได้อย่างสมเหตุสมผลและใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์           
ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตได้ผลดังนี้  
 1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่ 
            1.1 S มาจาก Strengths  
                   หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล 
องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์         
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     1.2 W มาจาก Weaknesses  
                  หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
   2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
            2.1 O มาจาก Opportunities  
                   หมายถึง  โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม
การด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก      
แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
           2.2 T มาจาก Threats  
                  หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับ 
กลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้เคียง 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 50 ปี เป็นวัยท างาน 
3. บุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพที่มี 
4. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
5. มีการน าความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาและ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
6. มีการประชุมติดตามงานเป็นประจ าทุกเดือน 

จุดอ่อน   W 
1. จ านวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับจ านวนปริมาณงาน 
2. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
3. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
4. บุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตามต าแหน่งงานครบ
ทุกคน 
5. มีภาระหนี้สิน 
6. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย 
ในการปฏิบัติงานท าให้อาจได้รับข้อทักท้วงจากหน่วยงาน
ที่ตรวจสอบได้  
 

โอกาส   O 
1. มีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกต าแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมอื
ในการท างานง่ายขึ้น 
3. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
4. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างาน
และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
5. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
8. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
 

อุปสรรค   T 
1. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของ
งาน 
2. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามต าแหน่งงาน
ของแต่ละสายงานมีค่าใช้จ่ายสูง 
3. รายได้ที่ได้รับเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ 
ไม่สมดุลกัน 
4. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรให้บริการอ านวยความสะดวก
กับประชาชนได้ไม่เท่าที่ควร 
5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
   1. องค์กรเป็นนิติบุคคล อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
  2. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง 
สามารถน าหลักการบริหารและนโยบายในการท างาน
เชิงรุก 
  3. องค์กรมีฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถเรียกเปิดประชุม
สภาฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 
  4. มีงบประมาณ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
มีคุณภาพ และทนัสมัย สามารถก าหนดกรอบการพัฒนา
หรือจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว 
  5. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ 
แนวคิดในการท างาน และมีสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  

จุดอ่อน   W 
  1. นโยบายของผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ ท าให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 
  2. การบริหารจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมต่อเนื่อง    
  3. ขาดการติดตามประเมินผลการท างาน และการ
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
  3. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะหรือความช านาญ
เฉพาะทางส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพลดน้อยลง 
  4. ขาดการท างานเป็นทีม  
  5. มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการท างาน 
  6. ประชาชนไม่รู้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ว่าเป็นองค์กรที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ทั้งหมดของประชาชนทุกพื้นที่ 
 

โอกาส   O 
  1.การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท าให้เ อ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  2.ประชาชนมีการตื่นตัว มีการธ ารงรักษาวัฒนธรรม          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีตประเพณีถิ่นเกิด ส่งผลท าให้เพิ่ม
มูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจดีขึ้น 
  3. นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐบาล มีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น 
  4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประชาชน         
หันมาสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน
มากข้ึน 
  5. สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ พร้อมจะ
สนับสนุนการพัฒนาหรือการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  6. ประชาคมอาเซียน ส่งผลท าให้เกิดความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่งคั่งซึ่งเอ้ือต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนา
ด้านต่างๆ ขององค์กร 
 

อุปสรรค  T 
 1. ระเบียบ กฎหมาย การจัดท าแผนพัฒนามีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งแต่ละครั้งการสั่งการไม่เหมือนเดิม 
ท าให้การจัดท าแผนและงบประมาณไม่สอดคล้องหรือ
เป็นไปตามระเบียบขององค์กรหรือหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ตามแผนการด าเนินการที่ตั้งไว้ 
  2. บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนยึดถือวัฒนธรรมองค์กร
เก่าๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ให้ความส าคัญด้าน
การพัฒนาบุคลากรเท่าที่ควร 
  3. นโยบายของผู้บริหารขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย    
ท าให้มีโอกาสถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ส่งผล
ให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการที่ดีและประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  4. การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ
ของประเทศ 
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๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ทีจ่ะต้องด าเนินการ 

แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้  
 8.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ไดก้ าหนดภารกิจด้านงานต่างๆ  ดังนี้ 
  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๕ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.7 งานสาธารณสุข 
 

๒. กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานผังเมือง 
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค  
 

๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.4 งานส่งเสริมการกีฬา 
4.5 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๑. ส านักปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๕ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.7 งานสาธารณสุข 
 

๒. กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๓ งานผังเมือง 
๓.๔ งานประสานสาธารณูปโภค  
 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.4 งานส่งเสริมการกีฬา 
4.5 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 

หมายเหตุ  
ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังใหม่ หากมีความจ าเป็นด้านภารกิจและปริมาณงานสามารถ

ก าหนดงานใหม่และต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นได้ แต่ไม่สามารถก าหนดฝ่าย/กอง ข้ึนใหม่ได้ เนื่องจากการประเมินความ
เหมาะสมในการก าหนดฝ่าย/กอง เพิ่มขึ้นใหม่ จะต้องท าแบบประเมินตามเกณ ฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเสียก่อน                            
เมื่อ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งหรือปรับปรุงสวนราชการได้แล้ว ก็ให้ด าเนินการประกาศปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 



22 
๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด                
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

 
 

กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่างปี  2561-2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ล าดับ 
     ที่ 

 
ที ่

ส่วนราชการ กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี        
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 
2 
 

3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 
 

10 
11 

 
12 
13 

ส านักปลัด อบต. (01) 
หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานตกแต่งสวน  
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป) 
คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน) 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่างเดิม 

 
14 

 
15 
16 
17 

 
18 
19 
20 

 

กองคลัง (04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ว่างเดิม 
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ล าดับ 
     ที่ 

 

ส่วนราชการ กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี        
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
 

21 
 

22 
 
23 

กองช่าง (05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา (ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 
1 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (07) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด 
คร ู(ครู คศ.1)  
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ 
ผู้ดูแลเด็ก  

 
1 
 

1 
 

2 
 

1 

 
1 
 

1 
 

2 
 

1 

 
1 
 

1 
 

2 
 

1 

 
1 
 

1 
 

2 
 

1 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
ว่างเดิม 

 
 
 

 รวม 28 28 28 28 - - -  



 

ระดับ จ ำนวน
ต ำแหน่ง ท้ังหมด

จ ำนวน (คน) เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563
1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถ่ิน) กลาง 1 1 646,560 1 1 1   -  - 15,840 16,320 16,440 662,400 678,720 663,000 39,880  

ส ำนักปลัด อบต. (01)

2. นักบริหารงานท่ัวไป (หน.สป.) ต้น 1 1 404,640 1 1 1  -  -  - 12,120 12,600 13,440 416,760 429,360 418,080 30,220  

3. นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 362,640 1 1 1  -  -  - 11,880 12,240 13,440 374,520 386,760 376,080 30,220  

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1 1 389,400 1 1 1  -  -  - 12,960 13,320 13,320 402,360 415,680 402,720 32,450  

5. นักพัฒนาชุมชน ชก. 1 1 349,400 1 1 1  -  -  - 11,880 12,240 13,320 361,280 373,520 362,720 29,110  

6. เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 1 1 196,080 1 1 1  -  -  - 6,480 6,840 7,440 202,560 209,400 203,520 16,340  

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

7. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  - 1 1 243,720 1 1 1  -  -  - 8,640 9,000 9,840 252,360 261,360 253,560 20,310  

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  - 1 1 159,000 1 1 1  -  -  - 5,640 5,880 6,360 164,640 170,520 165,360 13,250  

9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย  - 1 1 117,480 1 1 1  -  -  - 5,400 5,640 4,800 122,880 128,520 122,280 9,790     

10. พนักงานขับรถยนต์  - 1 1 172,680 1 1 1  -  -  - 6,120 6,360 6,960 178,800 185,160 179,640 14,390  

11. พนักงานตกแต่งสวน  - 1 - 112,800 1 1 1  -  -  - 5,760 6,000 0 118,560 124,560 112,800 ว่างเดิม

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  -

12. คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป)  - 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000     

13. คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน)  - 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000     

กองคลัง (04)

14. นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง) ต้น 1 1 431,400 1 1 1  -  -  - 12,960 13,320 13,320 444,360 457,680 444,720 32,450  

15. นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 1 1 293,760 1 1 1  -  -  - 8,880 8,640 9,480 302,640 311,280 303,240 24,480  

16. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 1 1 271,200 1 1 1  -  -  - 7,680 7,800 8,880 278,880 286,680 280,080 22,600  

17. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 1 1 138,120 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 5,400 147,840 157,560 143,520 11,510  

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

18. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  - 1 1 161,400 1 1 1  -  -  - 5,760 6,000 6,480 167,160 173,160 167,880 13,450  

19. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  - 1  - 138,000 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 0 147,720 157,440 138,000 ว่างเดิม

20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  - 1 1 132,840 1 1 1  -  -  - 4,680 4,920 5,400 137,520 142,440 138,240 11,070  

หมำยเหตุ
ปัจจุบัน ในช่วงระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ

ท่ีเพ่ิมข้ึน (2) ค่ำใช้จ่ำยรวม (3)
จ ำนวน อัตรำต ำแหน่ง อัตรำก ำลังคน ภำระค่ำใช้จ่ำย
ท่ีมีอยู่ ท่ีคำดว่ำจะต้องใช้ เพ่ิม/ลด

ท่ี

9. ภำระค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

ช่ือสำยงำน

24 



 

ระดับ จ ำนวน
ต ำแหน่งท้ังหมด

จ ำนวน(คน) เงินเดือน (1) ### 2562 2563 ### ### ### 2561 2562 2563 2561 2562 2563
กองช่ำง (05)

21. นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง) ต้น 1 1 438,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,440 13,320 451,320 464,760 451,320 33,000  
22. นายช่างโยธา ชง. 1 1 138,600 1 1 1  -  -  - 9,000 9,240 9,240 147,600 156,840 147,840 19,200  

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
23. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  - 1 1 138,600 1 1 1  -  -  - 5,160 5,400 5,640 143,760 149,160 144,240 11,550  

กองกำรศึกษำ ฯ (08)
24. นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองฯ) ต้น 1  - 435,600 1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 449,220 ว่างเดิม
25. นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 199,200 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 8,280 211,200 223,200 207,480 16,600  

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำปุด
26. ครู คศ.1 2 2 0 2 2 2  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอดุหนุน

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ผู้มีทักษะ)
27. ผู้ดูแลเด็ก  - 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

(4) รวม 28 25 6,287,120 28 28 28  -  -  - 217,781 222,822 206,983 6,504,901 6,725,162 6,491,540

(5) 1,300,980 1,345,032 1,298,308

(6) 7,805,881 8,070,194 7,789,848
(7) 21.43 21.10 18.41

หมำยเหตุ
: งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เป็นเงิน= บาท ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕61 

: งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เป็นเงิน= บาท ประมาณการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561
: งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เป็นเงิน= บาท ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕63 
: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน รวมถึงครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับงบเงินอดุหนุนท่ีจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอตัราก าลัง
แต่ไม่ต้องน ามาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ ตามมาตรา 35

ท่ี ช่ือสำยงำน

จ ำนวน อัตรำต ำแหน่ง

คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

ประมำณกำรประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 20%

รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคคลท้ังส้ิน

ท่ีมีอยู่ ท่ีคำดว่ำจะต้องใช้ เพ่ิม/ลด ท่ีเพ่ิมข้ึน (2)
ภำระค่ำใช้จ่ำยอัตรำก ำลังคน

 - 2 -

หมำยเหตุ
ค่ำใช้จ่ำยรวม (3)

ปัจจุบัน

35,937,160

37,734,018
42,311,428

ในช่วงระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 
 
 

โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับสามัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-งานสาธารณสุข 

 
-งานการเงนิ 
-งานบัญช ี
-งานพฒันาและจัดเก็บรายได้  
-งานทะเบียนทรัพย์สนิ และพสัดุ 
  
 

 
-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานผังเมือง 
-งานประสาน สาธารณูปโภค 
 

 
-งานบริหารการศึกษา 
-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ  
 วัฒนธรรม 
-งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-งานส่งเสริมการกีฬา 
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)  

 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)  

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)  

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (1)  
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โครงสร้างส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
                          
        

         
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

  ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เชียวชาญ ปฏิบัติงาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส ประจ า ภารกจิ ทั่วไป   

จ านวน 1  -  - - 3  - - ๑  -  -  - ๕ 2 12 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

 

หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (๑) 

 

งำนนโยบำยและแผน 
 

 

งำนกฎหมำยและคดี 
 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร งำนสวัสดิกำรและพัฒนำสังคม 
 
 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)  
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- พนักงานตกแต่งสวน (ว่าง) 
- คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป)(๑) 
- คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน) (๑) 

   

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (ชก.) (1)   
 

 
 

 
 

 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย (๑)         

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

งำนสำธำรณสุข 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร(๑) 
   

 

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (๑) 
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                                                                                   โครงสร้างกองคลัง 
    
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 

 
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

  ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 
ช านาญ

การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชียว
ชาญ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า ภารกจิ ทั่วไป   

จ านวน 1  -  - 2  -  - - 1  -  -  - 3  - 7 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (๑) 

 
 

งำนกำรเงิน 
 

งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
 
 

งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (๑) 
  

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี(1)   
 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
 

งำนบัญชี 
 

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
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                                                                                โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                     

 
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

  ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ 
ช านาญ

การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชียว
ชาญ 

ปฏิบัติงาน 
ช านาญ

งาน 
อาวุโส ประจ า ภารกจิ ทั่วไป   

จ านวน 1  -  - -  -  - - -  1  -  - ๑  - 3 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (๑) 

งำนก่อสร้ำง งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
 

 

งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
 

งำนผังเมือง 
 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) 
 

- นายช่างโยธา (ชง.) (๑)  
 

  

29 



 
                                                             โครงสร้างกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง ครู พนักงานจ้าง รวม 

  ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชียวชาญ ปฏิบัตงิาน ช านาญงาน อาวุโส ประจ า 
ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 

ภารกจิ ทั่วไป   

จ านวน 1  -  - ๑  -  - -  -  -  -  - - 2  1  - 5 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
(นักบริหำรงำนศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ระดับต้น) (ว่ำง)(๑) 

งำนบริหำรกำรศึกษำ 
 

 

งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 

งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ          
และวัฒนธรรม 

 

งำนส่งเสริมกำรกีฬำ 
 

งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 

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

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
(ว่าง)*    
 

- ครู (คศ.1) (2) (ศพด.บ้านตาปุด)    
- ผู้ดูแลเด็ก (1) (ศพด.บ้านตาปุด)           

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
(ว่าง)*    
 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
(ว่าง)*    
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ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

1 น.ส. รอด  คงสกุล ร.บ.(รัฐศาสตร์) 68-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 68-3-00-1101-001 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 478,560 84,000 84,000 646,560

(นักบริหารงานท้องถ่ิน) (นักบริหารงานท้องถ่ิน) (39,880x6) (7,000x12) (7,000x12)

ส ำนักปลัด อบต. ส ำนักปลัด อบต.
2 นายอ านาจชัย พัชรานุ ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 68-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด อบต. ต้น 68-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด อบต. ต้น 362,640 42,000  - 404,640

(นักบริหารงานท่ัวไป) (นักบริหารงานท่ัวไป) (30,220x12) (3,500x12)

3 นางวนิดา อดุเขียว รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 68-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 68-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 362640 
(30,220x12)

 -  -

4 นางณัฐธยาน์ จารัตน์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 68-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 68-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 389,400 
(32,450x12)

 -  -

5 นายพงษ์พันธ์ มีสิทธ์ิดี ร.บ. (รัฐศาสตร์) 68-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 68-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 349,320 
(29,110x12)

 -  -

6 นางสลิตา  เรียงเงิน ปวส. (การบัญชี) 68-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 68-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 196,080 
(16,340x12)

 -  -

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
7 นางสาววรรณิศา ชาวสวน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  - ผช.นักวิชาการเกษตร  -  - ผช.นักวิชาการเกษตร  - 243,720 

(20,310x12)

 -  -

8 นางสาวพจนา ปัญญาคิด บธ.บ.(คอมพิวเตอร์)  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  -  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  - 159,000 
(13,250x12)

 -  -

9 นายกิติภูมิ  ชมช่ืนดี ปวช.(ช่างยนต์)  - ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 -  - ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 - 117,480 
(9,790x12)

 -  -

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ)   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ)   
10 นายประทีป ธนุนาจารย์ ม.ศ.5  - พนักงานขับรถยนต์  -  - พนักงานขับรถยนต์  - 172,680 

(14,390x12)

 -  -

11   ว่าง  -  - พนักงานตกแต่งสวน  - พนักงานตกแต่งสวน  - 112,800 
(9,400x12)

 -  -

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป พนักงำนจ้ำงท่ัวไป
12 นางสาวพรพิมล พ่อค้า ปวส.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  - คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน)  -  - คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน)  - 108,000 

(9,000x12)

 -  -

13 นายเสริม  นุตโร มัธยมศึกษาปีท่ี 3  - คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป)  -  - คนงานท่ัวไป (งานท่ัวไป)  - 108,000 
(9,000x12)  -  -

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งในส่วนรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรำสำททอง อ ำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เงินเดือนกรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่
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ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

กองคลัง กองคลัง
14 นางปิยะดา  ผลดี บธ.บ.(การบัญชี) 68-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 68-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 389,400 42,000  - 431,400

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (32,450x12) (3,500x12)

15 นางรัชนี  ดีอยากได้ บธ.บ.(การบัญชี) 68-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 68-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 293,760 
(24,480x12)

16 นางศรัญญา ไชยะค า บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 68-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 68-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 271,200 
(22,600x12)

17 นางสาวอนุสรา ยอดดบุตร ปวส. (การบัญชี) 68-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 68-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 138,120 
(11,510x12)

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
18 นางสาวประภัสสร มุมทอง ปวส. (การบัญชี)  - ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  -  - ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  - 161,400 

(13,450x12)

 -  -

19  ว่าง  -  - ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  -  - ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  - 138,000 
(11,500x12)

 -  - ว่างเดิม

20 นายเทวินทร์ ปรากฎรัตน์ ปวช.(คอมพิวเตอร์)  - ผช.เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  -  - ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  - 132,840 
(11,070x12)

 -  -

กองช่ำง กองช่ำง
21 นายประสิทธ์ิ  หาญย่ิง วท.บ.(เทคโนโลยีอตุสหกรรมก่อสร้าง) 68-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 68-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 396,000 42,000  - 438,000

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (33,000x12) (3,500x12)

22 ว่าท่ี ร.ต.จรรธพงศ์ คงราษี วท.บ.(เทคโนโลยีอตุสหกรรมก่อสร้าง) 68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 68-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 230,400 
(19,200x12)

 -  -

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
23 นายศักด์ิชัย คงสกุล ปวช.(ก่อสร้าง)  - ผช.นายช่างโยธา  -  - ผช.นายช่างโยธา  - 138,600 

(11,550x12)

 -  -

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
24  -  - 68-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น 68-3-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)

ต้น 297,900 
(ค่ากลางเงินเดือน)

42,000 
(3,500x12)

 - ว่างเดิม

25 นายประกอบ  หุ่นทอง ศษ.บ.(เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา)

68-3-08-3808-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 68-3-08-3808-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 199,200 
(16,600x12)

 -  -

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน
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ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ

เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เลขท่ีต ำแหน่ง ต ำแหน่ง ระดับ เงินเดือน
เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำปุด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำปุด
26 นางสมควร  พันธ์มา คบ.(การศึกษาปฐมวัย) 68-3-08-6600-059 ครู คศ.1 68-3-08-6600-059 ครู คศ.1 261,600 

(21,800x12)

งด.อดุหนุน

27 นางสาวดุจฤดี จารัตน์ คบ.(การศึกษาปฐมวัย) 68-3-08-6600-060 ครู คศ.1 68-3-08-6600-060 ครู คศ.1 237,720 
(19,810x12)

งด.อดุหนุน

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ประเภทมีทักษะ)
28 นางพิมลวรรณ กล้าจงย่ิง คบ.(การศึกษาปฐมวัย)  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ดูแลเด็ก  - 168,600 

(14,050x12)

งด.อดุหนุน

กรอบอัตรำก ำลังเดิม กรอบอัตรำก ำลังใหม่ เงินเดือน
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๑๒.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนา ด้านความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร                 
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่  Thailand 4.0  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
 ๑. เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน                        
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งเป็นข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน               
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 ๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมดยงกันเองของทุกส่วน
ราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน
กัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น 
 ๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดใหทุ้กต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซ่ึงวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น  ซึ่ งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐาน                     
การปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   
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 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

  ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  เล็งเห็นว่า         
มีความส าคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากว่าบุคลากรที่มาด ารงต าแหน่งในสังกัดนั้นมีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่ ต่างภาษาถิ่น ดังนั้นในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมีเป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  
๑๓.ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























  



  



  



  



  



  





 




