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  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง   และมาตรฐานของต าแหน่ง   ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๔๔  ข้อ  ๕  
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล   (  ก.อบต.จังหวัด  ) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด   จ านวนเท่าใด   ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ   ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ   ความยากและคุณภาพของงาน   ปริมาณ   ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล   เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 
  1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างให้เกิด
ความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัวประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนดเป็น
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
  ๑.3  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล   ( ก.อบต .) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ               
ณ  วันที่   ๒๑   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล   เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
โดยให้เสนอให้ ก.อบต.จังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้  องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน   วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลังที่จัดท าขึ้น 
  ๑.4  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล    ได้ก าหนดหลักเกณฑ์   และวิธีปฏิบัติที่ได้
ก าหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ  ๑.๑  และตามประกาศก าหนด   ตามข้อ ๑.๒  ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ  ก.อบต.ครั้งที่  ๕  /๒๕๔๕   
เมื่อวัน  ๕  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๕   และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง    ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง  ได้ลงนาม  เมื่อวันที่   ๒๙   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  –  ๒๕63  ขึ้น 
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  ๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว    มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
   ๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว    มีการก าหนดต าแหน่ง   การจัดอัตราก าลัง
โครงสร้างให้   เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล   และ 
องค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   ๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและ การใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม 
   2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง สามารถตรวจสอบการก าหนด
ประเภทต าแหน่งและการสรรหาและการเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.5  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง   การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วให้เหมาะสม 
   ๒.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการวางแผนอัตราก าลัง   การจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่   มีประสิทธิภาพ   มีความคุ้มค่า   สามารถลดขั้นตอนการ  
ปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น   การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
   2.7 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
    2.8 เพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ ก าหนด ต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 

 

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

   การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
   - The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว ” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

๒. วัตถุประสงค ์
 

๓.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
 



 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 

 
3 

   - International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ( Mission-based manpower 
planning) 
   - ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า  “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  
   - ส านักงาน ก.พ.  ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 
   - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน ( Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนา
บุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
   จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
   3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
    (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
   การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
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เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว ดังนี้ 
   - พนักงานส่วนต าบล  : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

   - ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ า
ต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากท่ีมี
อยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า ง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ 
โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

   - พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วยบริบท 
ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
   การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้ว  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมใน
เชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
  - ส านักปลัด  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
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  - กองคลังคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี      
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
   - กองช่างคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง   
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
   - กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม 
การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ ( Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง ( Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร                      
หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคน
ของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ความปลอดภัย  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านสุขศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 
ความปลอดภัย ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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กระจกด้านที่ 2Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานของ องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ดังนั้น
ในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ได้ก าหนดอัตราก าลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

   - พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

   - พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 
   จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
  แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี

 

   หมายเหต ุ
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ  
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง  
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง  
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380  x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนต าบล   
หลักแก้ว (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน    
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หลักแก้ว (การตรวจประเมิน LPA)  

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้าง ส่วนราชการ และ
การแบ่งงานในแต่ละ ส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
พิจารณา ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม แล้ว            
โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
ยังไม่มีข้าราชการที่อยู่ในข่ายที่จะด าเนินการเกษียณอายุราชการ แต่จ าเป็นที่จะ ต้องมีการพิจารณาถึงการ
เตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์
ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ ออกไป เพื่อให้สามารถ             
มีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต
ข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6  Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตลาดใหม่ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่วง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน 
จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 



 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 

 
9 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่วง  และ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี 
ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การ
ก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่อง
ของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องเพ่ิม
ต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ขอใช้บัญชีจากการ
สอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพิ่มข้ึน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  องค์การบริหารส่วนต าบล หลักแก้ว   ได้ แต่ งต้ังคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบ ลเป็นประธาน              
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัว หน้าส่วนราชกา รเป็นคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ  
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
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   ๓.2.๑  วิเคราะห์ภารกิจ    อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้วตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และสภาพปัญหาของต าบลหลักแก้ว 
   ๓.๒.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน   เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลหลักแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.2.๓  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่าง ๆ  
   3.2.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์ การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรง
กับภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ  และจ านวน
ข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.2.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.2.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  3..2.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ทุกคน ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

สภาพปัญหาของพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว    แบ่งออกเป็น ด้านต่าง ๆ  ดังนี้  
   ๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          ๑.๑  การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกโดยเฉพาะฤดูฝน 
          ๑.๒  การสื่อสารไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีระบบโทรศัพท์ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   ๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
          ๒.๑  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมประสบปัญหาขาดทุน 

     ๒.๒  ขาดอาชีพเสริม 
     ๒.๓  การขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
     ๒.๔  การขาดการรวมกลุ่มอาชีพที่มั่นคง 

   ๓. ปัญหาด้านสาธารณสุข  และการอนามัย 
          ๓.๑  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 

     ๓.๒  ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 
     ๓.๓  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  และคนพิการไม่ทั่วถึง 
     ๓.๔  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

๔.  สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
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   ๔. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
          ๔.๑  น้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งมีไม่เพียงพอ 

    ๔.๒  ระบบน้ าประปาหมู่บ้านมีคุณภาพต่ า 
     ๔.๓  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค  -  บริโภคในฤดูแล้ง 

   ๕. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          ๕.๑  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ของเด็กนักเรียน  โรงเรียน  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
         ๕.๒  ไม่มีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

     ๕.๓  ประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมถูกละเลย 
     ๕.๔  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

   ๖. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๖.๑  มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากกว่าร้อยละ   ๙๐   ของกิจกรรมการเกษตร 

     ๖.๒  บรรยากาศในชุมชนไม่ร่มรื่นเนื่องจากมีจ านวนต้นไม้น้อยมาเมื่อเทียบกับ
จ านวนพื้นที่ 
     ๖.๓  คลองตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
   6.4  ไม่มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ที่เป็นระบบ  

   ๗. ปัญหาด้านการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
         ๗.๑  บุคลากรภาคปฏิบัติไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ขาดวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
           ๗.๒  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
   ๘. ปัญหาด้านสังคม 
        ๘.๑  ชุมชนไม่เข้มแข็ง 
        ๘.๒  การเสพยาเสพติด 
        ๘.๓  สวัสดิการสังคมไม่ทั่วถึง 
        ๘.๔  ประชาชนว่างงาน 

ความต้องการของประชาชน 

   ๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๑.๑  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุด หรือก่อสร้างถนนใหม่ 
        ๑.๒   ขยายเขตการให้บริการโทรศัพท์ข้ันพื้นฐาน 
   ๒.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
        ๒.๑  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรและให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี    
ที่ทันสมัย 
       ๒.๒  ฝึกอบรมความรู้และการศึกษาดูงานสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 
   ๓.  ความต้องการด้านสาธารณสุข 
         ๓.๑  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา            
         ๓.๒  ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    การก าจัดยุงลายและการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
        ๓.๓   ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี และคนพิการ 
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   ๔.  ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
        ๔.๑  ให้มีการขุดลอกคูนา คลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า 
        ๔.๒  ให้มีการขยายเขตและพัฒนาคุณภาพของระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
   ๕.  ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๕.๑  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ของเด็กนักเรียน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         ๕.๒  ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        ๕.๓  ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๖.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๖.๑  รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีและลดการใช้สารเคมี 

     ๖.๒  ปลูกต้นไม้เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของต าบล 
     ๖.๓  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๗.  ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร  
         ๗.๑ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
         ๗.๒ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสถานที่เพ่ือความสะดวกของประชาชน 
 
 
 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล หลักแก้วนั้น 
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลหลักแก้ว                   
คือ  “ร่วมรักพัฒนาต้าบลหลักแก้ว เป็นเมืองน่าอยู่ อู่ข้าว อู่น้้า ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการ
บริการจัดการที่ดี ปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยรองรับภารกิจและความเปลี่ยนแปลง เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
แก่ประชาชนในต้าบล”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส่งเสริมด้านการศึกษา 
คุณภาพชีวิต  และการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภาคเกษตรกรรม การก าจัดขยะมูลฝอย               
สิ่งปฏิกูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม  และการปูองกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของต าบลหลักแก้ว ได้ก าหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  1.1 พัฒนาการก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง และบ ารุงรักษาถนน 
  1.2 พัฒนาซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างบานประตูปิด-เปิด พร้อมท่อระบายน้ า 
  1.3 ส่งเสริม สนับสนุนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ไฟฟูา ประปา ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1 พัฒนาการส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
            และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 พัฒนาการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 พัฒนาการส่งเสริมนันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และกลุ่มสตรี 
3.2 พัฒนาการฝึกอบรมและการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
                และการส่งเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
3.3 พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ 
3.4  พัฒนาการปูองกัน บ าบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
  4.1  พัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย และการกีฬา  
  4.2 พัฒนาปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 พัฒนาการสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.2 พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.3 พัฒนาการส่งเสริมและฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
6.1 พัฒนาการส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
6.2 พัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
  7.1 พัฒนาการปรับปรุง พัฒนารายได้ และการบริหารจัดการขององค์กร 
  7.2 พัฒนาการพัฒนาข้าราชการการเมือง และบุคลากรของอบต. 
  7.3 พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  7.4 พัฒนาการปรับปรุงอาคาร สถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

   การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    แผนพัฒนา
จังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล    นโยบายของรัฐบาล    และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้
สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น ๗  ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   ดังนี้ 

๕.3   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๗ (๑)) 
๒)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘(๑)) 
๓)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘(๒)) 
๔)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ มาตรา ๖๘(๓)) 
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๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๔)) 

๖)  การสาธารณูปการ (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๕)) 

๕.4   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๖)) 
๒)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗มาตรา ๖๗(๓)) 
๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(พ.ร.บ.

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘(๔)) 
๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  
๑๖(๑๐)) 

๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พ.ร.บ. ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา  ๑๖(๒)) 

๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖(๕)) 

๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๑๙)) 

๕.5   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

๑)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๔)) 

๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (พ.ร.บ. สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘(๘)) 

๓)  การผังเมือง (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘
(๑๓)) 

๔)  จัดให้มีที่จอดรถ (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๓)) 

๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง    (พ.ร.บ. ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา  ๑๖(๑๗)) 

๖)  การควบคุมอาคาร (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๒๘)) 

๕.6   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘(๖)) 
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๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘(๕)) 

๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘(๗)) 

๔)  ให้มีตลาด (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘
(๑๐)) 

๕)  การท่องเที่ยว (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๘
(๑๒)) 

๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๖๘(๑๑)) 

๗)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๖)) 

๘)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๗)) 

๕.7  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 

๑)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ร.บ. สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๗)) 

๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ       
สิ่งปฏิกูล (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๒)) 

๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

๕.8  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๘)) 

๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๕)) 

๓)  การจัดการศึกษา (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๙)) 

๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา  ๑๗(๑๘)) 

๕.9 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ร.บ. 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗มาตรา ๔๕(๓)) 

๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจ าเป็น และสมควร (พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗(๙)) 
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๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒มาตรา  ๑๖(๑๖)) 

๔)   การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒มาตรา  ๑๗
(๓)) 

๕)   การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน   (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒มาตรา ๑๗(๑๖)) 

ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจหลัก 

๑)   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒)   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓)   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔)   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕)   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖)   ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗)   ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง 

๑)   การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๒)   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓)   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
4) ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

               
 
 
 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๓ 
               มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่ 
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วจะด าเนินการมีดังนี ้
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลก าหนดให้เป็นขนาดกลาง   โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น   ๕   ส่วนราชการ  
ได้แก่  
   1. ส านักปลัด อบต. 
   2. กองคลัง   
   3. กองช่าง  
   4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5. กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
   ทั้งนี้ได้ ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลัง  ข้าราชการ จ านวน 22  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  
10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 39 อัตรา แต่
เนื่องจาก ปัจจุบันได้มีการปรับอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิ ของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ท าให้มี
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับอัตราก าลังที่ว่างอยู่ไม่มีความจ าเป็นกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  จึงมีความจ าเป็นต้องขอ ยุบเลิกบาง ต าแหน่ง ที่มีความซ้ าซ้อนให้เหมาะสมกับภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลการ และเพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วน    
ต าบลหลักแก้ว 

วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   ( SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน  ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis 
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว (ระดับตัวบุคลากร) 
จุดแข็ง   S จุดอ่อนW 

1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
   ของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า 
   หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 

 

โอกาส O ข้อจ ากัด T 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด
ความร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่
เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 

4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง   S จุดอ่อน   W 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
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โอกาส O ข้อจ ากัด T 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
    สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทใน

การช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 

2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ 
ของ อบต. 

3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 
 
 
   

   ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2558  
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งเป็นไปตามระบบจ าแนกต าแหน่ง ในระบบแท่ง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
ประกอบกับ คณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใน
ระบบแท่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  8.1 โครงสร้างตามก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีอยู่เดิมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว ประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาและวัฒนธรรม 
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
ประเภทและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตลอดจนก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และ
การแบ่งส่วนราชการภายใน ตามรายละเอียดโครงสร้างดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหตุ 

.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานบริหารงานบุคคล  
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ ์
-  งานงบประมาณ 
-  งานสารสมเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
๑.๓  งานกฎหมายและคด ี
-  งานกฎหมายและนิติกรรม 
-  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
-  งานข้อบัญญัต ิ อบต. 
-  งานระเบียบการคลัง 
๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ 
-  งานปูองกัน 
-  งานช่วยเหลือฟื้นฟ ู
๑.๕ งานกิจการสภา อบต. 
-  งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-  งานการประชุม 
-  งานอ านวยการและประสานงาน 
๑.๖  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-  งานฝึกอบรมอาชีพ 
-  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
-  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
๑.๗  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
-  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
-  งานข้อมูลและวิชาการ 

๑.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานบริหารงานบุคคล  
-  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ ์
-  งานงบประมาณ 
-  งานสารสมเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
๑.๓  งานกฎหมายและคด ี
-  งานกฎหมายและนิติกรรม 
-  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
-  งานข้อบัญญัต ิ อบต. 
-  งานระเบียบการคลัง 
๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ 
-  งานปูองกัน 
-  งานช่วยเหลือฟื้นฟ ู
๑.๕ งานกิจการสภา อบต. 
-  งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
-  งานการประชุม 
-  งานอ านวยการและประสานงาน 
๑.๖  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
-  งานฝึกอบรมอาชีพ 
-  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
-  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 
๑.๗  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
-  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
-  งานข้อมูลและวิชาการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหตุ 

๒.   กองคลัง 
 ๒.๑  งานการเงิน 
-  งานการเงิน 
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒  งานบัญช ี
-  งานการบัญช ี
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-  งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
-  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
-  งานทะเบียนพาณิชย ์
๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษ ี
-  งานพัสด ุ
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

๒.   กองคลัง 
 ๒.๑  งานการเงิน 
-  งานการเงิน 
-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒  งานบัญช ี
-  งานการบัญช ี
-  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
-  งานงบการเงินและงบทดลอง 
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
-  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
-  งานทะเบียนพาณิชย์ 
๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษ ี
-  งานพัสด ุ
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

 

๓.  กองช่าง 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งานข้อมูลก่อสร้าง 
-  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
-  งานบ ารุงเครื่องจักรและยานพาหนะ 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  งานออกแบบ 
-  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
-  งานไฟฟูาสาธารณะ 
-  งานระบายน้ า 
-  งานจัดตกแต่งสถานที ่

๓.  กองช่าง 
๓.๑  งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งานข้อมูลก่อสร้าง 
-  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
-  งานบ ารุงเครื่องจักรและยานพาหนะ 
๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  งานออกแบบ 
-  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
-  งานไฟฟูาสาธารณะ 
-  งานระบายน้ า 
-  งานจัดตกแต่งสถานที ่
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม ่ หมายเหตุ 

๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารการศึกษา 
-  งานบริหารวิชาการ 
-  งานนิเทศการศึกษา 
-  งานเทคโนโลยีการศึกษา 
๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา   ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-  งานข้อมูล 
-  งานประสานกิจกรรม 
-  งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและ วัฒนธรรม 
-  งานกิจการศาสนา 
-  กิจการเด็กและเยาวชน 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
๔.๓  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานจัดการศึกษา 
-  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
-  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-   งานติดตามและประเมินผล 
๔.๔ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
-  งานศูนย์เยาวชน 
-  งานกีฬา 

๔.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารการศึกษา 
-  งานบริหารวิชาการ 
-  งานนิเทศการศึกษา 
-  งานเทคโนโลยีการศึกษา 
๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา   ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-  งานข้อมูล 
-  งานประสานกิจกรรม 
-  งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและ วัฒนธรรม 
-  งานกิจการศาสนา 
-  กิจการเด็กและเยาวชน 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
๔.๓ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานจัดการศึกษา 
-  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
-  งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
-  งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-  งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-   งานติดตามและประเมินผล 
๔.๔  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
-  งานศูนย์เยาวชน 
-  งานกีฬา 

 

๕.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑   งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
-  งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ 
-  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานอนามัยชุมชน 
-  งานปูองกันยาเสพติด 
-  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
 
 

๕.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
-  งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ 
-  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๕.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานอนามัยชุมชน 
-  งานปูองกันยาเสพติด 
-  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
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   8.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส านัก/กอง ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละ
ส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว และ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยน า
ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 

ส่วนราชการ 

กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 1 1 1 1 - - -  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 1 1 1 1 - - -  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 - - - - 1 - - ยุบเลิก 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 - - - - 1 - - ยุบเลิก 
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
คนตกแต่งสวน 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 2 1 1 1 - 1 - - ยุบเลิก (1) 
กองคลัง         
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ 1 1 1 1 - - -  



 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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ส่วนราชการ 

กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๕8 ๒๕59 ๒๕60 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 
กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานงานศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  
ครูผู้ดูแลเด็ก 3 3 3 3 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

รวม 39 36 36 36 - 3 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
 

- งานการเงิน  
- งานบัญชี  
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

  

- งานบริหารทั่วไป  
- งานนโยบายและแผน   
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานกิจการสภา  อบต. 
- งานกฎหมายและคด ี

- งานบริหารการศึกษา  
- งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 

วัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง ) 

ส านักปลัด อบต. 
( นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

               

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

 

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ 
         สาธารณสุข 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 



 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1. นักวิชาการเงินและบัญชี   1. นายช่างโยธา ช านาญงาน ( 1)          1. นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (1)  
     ช านาญการ (1)       (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) (ว่าง 1) 2. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) (ว่าง 1)    2. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (1)      
2. นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ)  (1)  2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)           3. ครู ค.ศ.1  (3)  
3. นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (1)           ปฏิบัติงาน (1)     4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)          4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2)  
4. เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน (1)  3. นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ (1) 5. พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (1)     
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)   4. เจ้าพนักงานพัสด ุ     6. คนงานทั่วไป (2) 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (1)      (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (ว่าง 1)  
7. พนักงานขับรถยนต์ (1)   5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)   
8. นักการภารโรง (1)    
9. คนตกแต่งสวน (1) 
10. คนงานทั่วไป (2) (ยุบเลิก 1) 
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ยุบเลิก) 
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ยุบเลิก 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง ) 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 

ส านักงานปลัด  อบต. 
( นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

               

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (ว่าง) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (ว่าง) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 



 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - 3 - -  - 1  - 4 4 
 

โครงสร้างส านักปลัด อบต. 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

งานบริหารทั่วไป 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชา สัมพันธ์ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- นักการภารโรง (1) 
- คนตกแต่งสวน (1) 
 

งานกิจการสภา  
อบต. 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ยุบเลิก) 

งานสังคมสงเคราะห์ งานกฎหมายและคดี 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ยุบเลิก) 
- คนงานท่ัวไป (2) (ยุบเลิก 1) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวหน้าส านักปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 



 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 1 1 - - 2  -  - 1 - 
 
  

โครงสร้างกองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  (๑) 

งานการเงิน 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปก/ชก (ว่าง 1) 

งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- นักวิชาการพัสดุ ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (ว่าง 1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 



 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

 
ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

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

โครงสร้างกองช่าง 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ชง. (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
 

งานออกแบบควบคุมอาคาร 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (ว่าง 1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

งานประสานสาธารณูปโภค 
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (ว่าง 1) 
- คนงานทั่วไป (2) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )  (ว่าง ๑) 



 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ คร ู ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ค.ศ.1 ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

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

โครงสร้างส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนาธรรม   
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) (ว่าง ๑) 

งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษา ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ครู คศ.1 (3) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2) 
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ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง 
ระดับต าแหน่ง สูง กลาง ต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ตามภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - 1 - - - - -  -  - - - 
 
 

โครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (ว่าง ๑) 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
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๒๔ 

 
 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง                
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
   ๑๑.๑ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลสายงานนักบริหาร 
   ๑ สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และการ
ปฏิบัติราชการอย่างน้อย  ปีละ  ๒  หลักสูตร 
   ๒. สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาดูงาน  เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์และพัฒนาวิสัยทัศน์ในการ
ก าหนดนโยบาย  และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างน้อยปีละ  ๑   ครั้ง 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
   ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม  การฝึกจิต – สมาธิ ตามหลักศาสนาที่ตนเอง
นับถือ 
   ๕. สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับใช้กับการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างน้อยปีละ ๑  
หลักสูตร 
  ๑๑.๒ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้ปฏิบัติ 
   ๑. สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ  อย่างน้อยปีละ  ๑  หลักสูตร 
   ๒. สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการให้บริการประชาชน  และการปฏิบัติราชการ
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และน ามาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน  อย่างน้อยปีละ  ๑   ครั้ง 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
   ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม  การฝึกจิต – สมาธิ ตามหลักศาสนาที่ตนเอง
นับถือ 
   ๕. สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือน ามาปรับใช้กับการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างน้อยปีละ  ๑  
หลักสูตร 
   ๖. สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เพียงพอกับปริมาณงาน และทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ  เพ่ือประสิทธิภาพในการให้การบริการ
ประชาชน 
   ๗. จัดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และเสริมสร้างความรู้                 
ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ  อย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง 
  ๑๑.๓ การพัฒนาพนักงานจ้าง 
   ๑. จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการ
ประชาชนอย่างน้อยปีละ  ๑  หลักสูตร 
   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
   ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม  การฝึกจิต – สมาธิ ตามหลักศาสนาที่ตนเอง
นับถือ 

๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
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๑๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

  ๔. สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือน ามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างน้อยปีละ  ๑  
หลักสูตร 
  ๑๑.๔ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ หรือเปลี่ยน
สายงาน 
   ๑. จัดให้มีการปฐมนิเทศ  และฝึกอบรมด้านการปฏิบัติหน้าที่  ระเบียบ  กฎหมาย  ขั้นตอน
และวิธีการท างานของราชการ  รวมทั้งโครงสร้างองค์กร  ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
   ๒. จัดให้มีการทดลองการปฏิบัติงาน  ภายใต้การก ากับดูแลและสอนงานอย่างใกล้ชิดของ
ผู้บังคับบัญชา  
   ๓. จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมาย  และข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นระยะ  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  มีการค้นคว้าศึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
ตนอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
  
    
 องค์การบริหารส่วนต าบล หลักแก้ว   ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้พนักงาน ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
และ ไม่หวังประโยชน์ส่วนตนอ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล   
โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม 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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