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ค าน า 
 

  แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เล่มนี้  ได้จัดท าขึ้นเนื่องจาก
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและ
มาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  ข้อ  5  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวน
เท่าใด  ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ก าหนด   
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 เล่มนี้ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล ระดับ ก าหนดส่วนราชการ ก าหนดภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ งานที่ต้องปฏิบัติความยากและ
คุณภาพของงาน ปริมาณค่าใช้จ่ายทางด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
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  1.  หลักการและเหตุผล 
 
 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง   และมาตรฐานของต าแหน่ง  ลงวันที่   22  พฤศจิกายน  2544  ข้อ  5  ก าหนด ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด  
ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  
ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนทั้ง  ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่าย
ในด้านบุคคล  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ก าหนด 
  1.2  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558  โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าว  ก าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง  ให้เกิดความเหมาะสมและ
ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)  ลงวันที่  19 
สิงหาคม 2558   
   1.3  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  
โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่  และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท าแผน
อัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง  3  
ปี  
 1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น     
 
 
 
 
 



  2.  วัตถุประสงค์   
 
 2.1  เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน             
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2  เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
 2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง 
 2.5  เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด   
 2.7  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่    
  2.8  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ให้เหมาะสม 
 2.9  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  และสนองนโยบายของ
รัฐบาล  หรือคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล     
                 2.10  เพ่ือให้  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ประกาศใช้แผนอัตราก าลังดังกล่าว  เพ่ือเป็น
กรอบการก าหนดต าแหน่ง  และการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 



  3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 3.1  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายผู้บริหารและองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้
จ าเป็นที่ต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดนมุมมองนี้เป็นการ
พิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรับรองภารกิจ     
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะ
ค านึงถึง 
                         3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                         3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือความเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ประมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 



 3.5  การวิเคราะห์งานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้
        3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท า
ให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงได 
        3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรอ งรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่เกษียณอายุไป เป็นต้น 
        3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน 
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
 3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากว่าการเพิ่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่ง
ในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้
ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์
ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และในส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิด
การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
 -  การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 



 -  การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 -  การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง  
          
  
 
 
 
 
 
 



4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน   
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ  13  หมู่บ้าน  มีประชากรใน
พ้ืนที่ต าบลโป่งตาลอง  5,190  คน  2,654  ครัวเรือน  มีเนื้อที่ประมาณ  108.69  ตารางกิโลเมตร  ลักษณะ
ภูมิประเทศเกือบทั้งหมดของพ้ืนที่ต าบลโป่งตาลองเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก    
  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ได้ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  โดยรวบรวมปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล  
โดยแบ่งออกเป็นสภาพปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
           1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
       สภาพปัญหา 

1.1  ปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝนปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝนต้องการการระบายน้ าให้เป็นไป 
       โดยสะดวกไม่ถ่วมขัง 
1.2  ปัญหาถนนที่ไว้สัญจรยังไม่ครบถ้วน มาตรฐาน 
1.3  ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 

                1.4  ปัญหาการติดต่อสื่อสารไม่สะดวก  
               ความต้องการ  
                1.1  ก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ าเพ่ิมเติม 
                1.2  ก่อสร้างถนนสัญจรให้มีมาตรฐาน 
                1.3  ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟสาธารณะให้ครบทุกหมู่บ้าน 
 2.  ด้านเศรษฐกิจ 
       สภาพปัญหา 
                2.1 ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า        
        2.2 ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ า      
                2.3 ปัญหาขาดทุนรอนในการประกอบอาชีพ 

 2.4 ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
ความต้องการ 
 2.1  สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มหรือชุมชนที่มีการพัฒนาโครงเศรษฐกิจชุมชน 
        พ่ึงตนเอง 

        2.2  สนับสนุนกลุ่มกองทุนกู้ยืมเพ่ือส่งเสริมอาชีพ (หมู่บ้านละ 100,000 บาท) 
        2.3  ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน  
        2.4  ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับรองแผนชุมชนให้แก่ประชาชน 
           3.  ด้านสังคม  
        สภาพปัญหา 

 3.1  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ ซึ่งบางแห่งมีการเสพและจ าหน่ายยาเสพติด    
 3.2  ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยแรงงาน    
 3.3  ปัญหาในการระวังภัยต่างๆ อาสาสมัครต่างๆ ยังอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ  
 3.4  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย    
 3.5  ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
 3.6  เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
 ความต้องการ  
 3.1  จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน ผู้น าชุมชน 



 3.2  อบรมหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ ในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งอย่างมีระบบ   
 3.3  จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
 3.4  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
  3.5  ประสานสาธารณสุขอ าเภอจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้าบริการประชาชน  

4.  ด้านการเมือง  การบริหาร  
     สภาพปัญหา 

4.1  ปัญหาการจัดเก็บรายได้ 
4.2  ปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  การบริหารของประชาชน 
4.3  ปัญหาศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน   
4.4  ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมาย 
       และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

       ความต้องการ   
       4.1  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
       4.2  จัดให้มีประชาคม  ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  
        4.3  ให้บริการประชาชนเพิ่มในเวลาพักเท่ียง และวันหยุดราชการ (ทุกวันเสาร์)  
       4.4  จัดอบรมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
              กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
          5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                   
       สภาพปัญหา 
       5.1  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5.2  ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
       5.3  ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
       5.4  การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม  
       ความต้องการ   
       5.1  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
       5.2  จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม   
                5.3  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  
       5.4  รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม  
          6.  ด้านสาธารณสุข  
       สภาพปัญหา 

     6.1  ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัยไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
6.2  ปัญหาด้านความร่วมมือในการแก้ไขโรคติดต่อ 

       6.3  ปัญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุร าคาญ   
       ความต้องการ  
        6.1  ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการใช้บัตรทอง 
       6.2  ให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรคติดต่อ 
       6.3  ออกข้อบังคับต าบลเพ่ือป้องกันเหตุรบกวนหรือเหตุร าคาญ 
          7.  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

     สภาพปัญหา 
       7.1  ปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
       7.2  ขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชมุชน 



       ความต้องการ    
       7.1  จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่  
       7.2  สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
               7.3  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยประจ าต าบล 
       7.4  ให้การสนับสนุน/มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
       7.5  ส่งเสริมฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          8.  ด้านแหล่งน้ า  
       สภาพปัญหา 

8.1  ปัญหาน้ าในการอุปโภคยังไม่ทั่วถึง 
8.2  ปัญหาแหล่งน้ า  คูคลอง  มีวัชพืชและตื้นเขิน  
ความต้องการ 
8.1  ท าการขุดลอกคูน้ า คลอง ล าห้วย บ่อน้ า และการขุดเจาะบ่น้ าบาดาลเพ่ิมขึ้น 
8.2  ท าการขุดลอกน้ าที่ตื้นเขินพร้อมก าจัดวัชพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 1(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข 
1. มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีพอเพียง

และหลากหลายสาขา 
2. มีสถานีอนามัยชุมชนอย่างเพียงพอในต าบล 
3. มีสถานที่ออกก าลังกายในต าบล 

ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข 
1. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียน

ในโรงเรียนต่างจังหวัดหรือนอกเขตพ้ืนที่ 
2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประพฤติตนในสังคม 



ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 1(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีวัฒนธรรมและประเพณี และวิถีชีวิตที่มี

เอกลักษณ์ 
2. ประชาชนมีความช านาญในด้านภูมิปัญญา

ชาวบ้านหลายด้าน 
3. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการท านาพืช

สวนและมีความรู้หลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนบางส่วนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิต

ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2. สินค้าของกลุ่มอาชีพยังไม่มีคุณภาพและ

ชื่อเสียงที่โดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
3. ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้า OTOP และ 
SME 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางภายในจังหวัดและ

ต่างจังหวัดมีการคมนาคมที่สะดวกโดยทางรถยนต์ 
2. มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล

และระหว่างอ าเภอสะดวกใช้การได้ตลอดปี 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ขาดการบริหารจัดการใช้น้ าอย่างเป็นระบบ 
2. ขาดการจัดท าผังเมืองรวม 
3. มีข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่อ านวยในการ

จัดตั้งเพื่อท าโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1. มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2. มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเอง

และตรวจสอบได้ 
3. ประชาชนมีความต้องการและมีความเข้าใจใน

การปกครองตนเอง 
4. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจ

หน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความ
รับผิดชอบ 

5. มีการกระจายอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถติดสินใจตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1. ระบบกระจายข่าวสารในพ้ืนที่ยังไม่มี

ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรในองค์กรมีจ านวนน้อยไม่ได้สัดส่วน

กับปริมาณงานที่มีจ านวนมากขึ้น 
3. ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ต าบลมีน้อย 
5. แต่ละส่วนราชการในองค์กรยังไม่เห็น

ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา ขาดการประสาน
แผนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

6. การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังขาด
ความเป็นเอกภาพ 

 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. นโยบายรัฐบาลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัด 

3.  นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

       1 . กฎระเบี ยบบางประการไม่ เอ้ือต่ อการ
ประกอบอาชีพท้องถิ่นบางประเภท 
       2. การประกอบอาชีพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
หรือประเภทเดียวกันส่งผลกระทบท าให้ เกิดการ
แข่งขันในตลาดสูงขึ้น 
       3. ผลกระทบจาการขัดแย้งทางการเมือง 
       4. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดปัญหา
วัยรุ่น 



 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ความต้องการของประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ดียิ่งขึ้น 

4. นโยบายของรัฐเอ้ือต่อการพัฒนา OTOP และ 
SME นโยบายรัฐบาลสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT 

5. นโยบายเร่ งรัดการปลูกพืชเศรษฐกิจและ
การเกษตรปลอดภัย 

6. นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและผู้มี
อิทธิพลอย่างจริงจัง 

7. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการบริหาร
จัดการลุ่มน้ า 

8. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ท าให้ท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น 

9. สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดี
ขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
    การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองนั้น  เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา  ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ขององค์กาบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองจะสมบูรณ์ได้  จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อน
วัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามาตรฐานการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  
   การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย  



ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสภัยคุกคามในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก  SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้  สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถ
ก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ดังนี้    
 

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
(2)  จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  
(3)  จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(4)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
(5)  จัดให้มีการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
(6)  การสาธารณูปการ  

5.2  ด้านส่งเสริมคุณชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(2)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ไม่ให้เด็กขาดสารอาหาร  พร้อมอบรม 

 ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ 
(3)  ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมฝึกอบรมระยะสั้น 
(4)  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้าน  ต าบล  เพ่ือรับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์หรือเด็กปฐมวัย        

ในหมู่บ้าน  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนาการขั้นพ้ืนฐานก่อนเข้าเรียน 
 
 
 
 
 

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2)  ก าจัดแหล่งจ าหน่าย  แหล่งผลิตและไม่ให้ประชาชนติดยาเสพติด 
(3)  ป้องกันปราบปรามการลักทรัพย์ให้น้อยลงหรือหมดไป 
(4)  ให้ประชาชนรู้เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(2)  ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่  การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์

ตลาดชุมชน 
(3)  ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืช 
(4)  รวบรวมกลุ่มผลผลิตพืชคล้ายคลึงกัน  วางแผนการผลิต  การจ าหน่าย 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1)  คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) ให้มีการจัดระบบก าจัดขยะหรือเก็บขยะที่ถูกต้อง เพ่ือลดปริมาณขยะที่มีให้น้อยลง     

พร้อมท าให้ประชาชนมีจิตส านึกรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะ 
(3)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารพิษ, สารเคมี พร้อมทั้งการลดปริมาณการใช้สารพิษ สารเคมี  

พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  เพื่อให้ปลอดจากสารพิษ 



(4)  เพิ่มปริมาณป่าไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ให้มากข้ึน  พร้อมทั้งให้ประชาชนในท้องถิ่น  
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง 

(5)  จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ 
5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1)  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(2)  จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือการ

พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น (หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล) 

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น    มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
(2)  ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงานของ อบต. 
(๓)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการภารกิจ  หลักเกณฑ์และวิธีสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

   ภารกิจทั้ง  7  ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ
รัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6.  ภารกิจหลักและภารกจิรองที่ อบต. จะด าเนินการ   
   

ภารกิจหลัก 
(1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น 

        และสมควร 
 ภารกิจรอง 

(1)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12)  การท่องเที่ยว 
(13)  การผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

  

  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา  ในการ
ประชุมครั้งที่  ๙/255๗  เมื่อวันที่  2๕  กันยายน  255๗  และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
เรื่อง  แผนอัตราก าลัง  3 ปี  ขององค์กรปกครองส่วนต าบล  (พ.ศ.2558 – 2560) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
ตาม  มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมาในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕60  เมื่อวันที่  ๒7 
มิถุนายน  ๒๕60 โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  ได้แก่  ส านักงานปลัด  กองคลัง  กอง
ช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ  1  หน่วย  คือ  หน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ไว้จ านวน  ทั้งสิ้น  46  อัตรา  แต่เนื่องจากที่ผ่านมาการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘-25
๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ยังไม่ประสบผลส าเร็จ  เนื่องจากไม่สามารถสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง
ดังกล่าวได้  จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดอัตราต าแหน่งว่างเดิมไว้  เพ่ือรองรับปริมาณงาน  และแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลัง 



 8.  โครงสร้างการก าหนดส่วน   
 
  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
มีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ประกอบกับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   โดยมี
การก าหนดส่วนราชการ  ดังนี้ 
 8.1  โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
          จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้
ตรงกับภารกิจดังกล่าว ซึ่งในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น
อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝ่าย ในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาจัดตั้งเป็นส่วน
ต่อไป ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกตั้ง 
-  งานกิจการสภา 
-  งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
-  งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป 
-  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
1.2 งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
-  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
-  งานงบประมาณ 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและนิติกรรม 
-  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
-  งานร้องเรียนและร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานทะเบียนการคลัง 
-  งานข้อบัญญัติ อบต. 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 



1.4  งานส่งเสริมการเกษตร 
-  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
-  งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
-  งานติดตามตรวจสอบ 
1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  งานรักษาความสะอาด 
-  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-  งานบริการสาธารณสุข 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานอ านวยการ 
-  งานป้องกัน 
-  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
-  งานกู้ภัย 
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2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
-  งานรับ - เบิกจ่ายเงิน 
-  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
-  งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญช ี
-  งานการบัญชี 
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
-  งานการเงินและงบทดลอง 
-  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได้ 
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-  งานพัสดุ 
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 
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-  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได้ 
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
3. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการ 
พิเศษ 
-  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  
-  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานประเมินราคา 
-  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-  ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
-  งานออกแบบ 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
-  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
-  งานระบายน้ า 
-  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
3.4  งานผังเมือง 
-  งานส ารวจและแผนที่ 
-  งานวางผังพัฒนาเมือง 
-  งานควบคุมทางผังเมือง 
-  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
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4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา 
-  งานบริหารวิชาการ 
-  งานนิเทศการศึกษา 
-  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
-   งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการ
ศึกษา 
-  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
-  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
-  งานจัดการศึกษา 
-  งานพลศึกษา 
-  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
โรงเรียน 
-  งานบริการและบ ารุงรักษาสถานศึกษา 
-  งานศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
4.4  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
-  งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 
4.5  งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานส ารวจแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนา 
-  งานบริการที่พักชั่วคราวส าหรับนักท่องเที่ยว 
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4.4  งานข้อมลูและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
-  งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
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-  งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนา 
-  งานบริการที่พักชั่วคราวส าหรับนักท่องเที่ยว 

 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 
 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

 



 

  8.2  การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน และได้จัดท ากรอบ

โครงสร้างอัตราก าลังใหม่แล้ว เพื่อประมาณการใช้แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในอนาคตว่า
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าจะมีการใช้จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างจ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงาน  และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์มากรอกข้อมูลลงในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563  
 (1)  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานธุรการ             
งานพิมพ์ดีด  งานบริหารบุคคล งานการประชุม  งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติต าบล งานกฎหมายและคดี งาน
ทะเบียนการคลัง งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ์  งานจัดท าแผนพัฒนาต าบล งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงานอ่ืนๆ  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมการเกษตร
และงานส่งเสริมปศุสัตว์   งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  
ดังนี้ 
    1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง           ๑ อัตรา 
    ๒.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น                       1 อัตรา 
    3.  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   1 อัตรา 
    4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           1 อัตรา 
    5.  นิติกรปฏิบัติการ    1 อัตรา 
    6.  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ   1 อัตรา 
    7.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   1 อัตรา 
    8.  นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ   1 อัตรา 
    9.  นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   1   อัตรา 
   10.  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  1   อัตรา 
  12.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1  อัตรา 
  13.  พนักงานจ้างตามภารกิจ                       ๔  อัตรา   
         14.  คนงานทั่วไป     9  อัตรา 

 (2)  กองคลัง  ท าหน้าที่ เกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และการน าส่งภาษี  งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน  งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย  งานจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพย์สิน  
หนี้สิน  งบโครงการ  เงินสะสม  งานการจัดท าบัญชีทุกประเภท  งานทะเบียนคุมเงินรายได้ - รายจ่าย  งานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น    1  อัตรา 
  2.  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   1  อัตรา 
  3.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ   1  อัตรา 
  4.  นักวิชาการพัสดุช านาญการ    1 อัตรา 
   5.  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ     1   อัตรา 

๖.  พนักงานจ้างตามภารกิจ     2 อัตรา 
 
 
 
 
 (3)  กองช่าง   ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบถนน  อาคาร  สะพาน  แหล่ง



น้ า ฯลฯ  งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงทาง  
อาคาร  สะพาน  แหล่งน้ า  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย
บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น    1 อัตรา 
  2.  นายช่างโยธาอาวุโส    ๑ อัตรา 
                          3.  นายช่างโยธาช านาญงาน    1 อัตรา 
   4.  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน    1 อัตรา 
  ๕.  เจ้าพนักงานธุรการ     1 อัตรา 
  6.  พนักงานจ้างตามภารกิจ    2 อัตรา 
  7.  พนักงานขับรถยนต์ (คนงานทั่วไป)   1 อัตรา 
  8.  คนงานทั่วไป     1  อัตรา 

        (4)  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาจัดสถานที่  เพ่ือการศึกษาส่งเสริมท านุบ ารุง  และรักษา
ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การด าเนินชีวิต  ส่งเสริม
สนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ฯลฯ  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วยบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้  
  1.  นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น   1 อัตรา 
  2.  นักวิชาการศึกษาช านาญการ    1 อัตรา 
  3.  ครูผู้ดูแลเด็ก      3  อัตรา 
  ๔.  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    ๑ อัตรา 
  ๕.  คนงานทั่วไป     2 อัตรา 
   



 

 
 
 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลัง
ใหม ่

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง   (ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -  
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -  
ส านักงานปลัด อบต. (01)         
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น         
(หัวหน้าส านักปลดั) 1 1 1 1 - - -  
งานบริหารทั่วไป         
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - -  
นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  
ยาม 1 1 1 1  - -  
งานนโยบายและแผน         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 1 1 1 1 - - -  
งานกฎหมายและคด ี         
นิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้าง         
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
คนงานประจ ารถขยะ 3 3 3 ๓ - - -  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

- 1 1 1 + 1 - - ก าหนดเพิ่ม 1 

พนักงานจ้าง         
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
งานส่งเสริมการเกษตร         
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

 
 
 
 
 
 
 

กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ระหว่างปี  2561 – 2563 



ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลัง
ใหม ่

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง (02)         
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) 1 1 1 1 - - -  
งานการเงิน         
นักวิชาการคลังปฏิบตัิการ 1 1 1 1 - -   -  
งานบัญชี         
นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 1 1 1 1 - -   -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญช ี 1 1 1 1 - -   -  
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - -   -  
งานทะเบียนและพัสดุ         
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง (03)         
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) 1 1 1 1 - - -  
งานก่อสร้าง         
นายช่างโยธาช านาญงาน/อาวุโส 2 2 2 2 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร         
งานประสานสาธารณูปโภค         
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง         
พนักงานขับรถยนต์ (คนงานท่ัวไป) - 1 1 1 +1 - - ก าหนดเพิ่ม 
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
งานผังเมือง         
กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (04)         
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (ผอ.การศึกษา) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
งานบริหารการศึกษา         
งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
ครู คศ.1 3 3 3 3 - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ดูแลเด็ก (ผูม้ีทักษะ) 1 1 1 ๑ - - -  
คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - - ว่างเดิม 
งานกิจกรรมโรงเรียน         

  
 
 



ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลัง
ใหม ่

เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว         
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว         
หน่วยงานตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ      1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

รวม 46 48 48 48 + 2 - - ก าหนดเพิ่ม 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.   ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2561 2562 2563 
1 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง (ปลดั อบต.) 1 31,290 543,480 14,640 15,120 15,840 
2 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น (รองปลัด อบต.) 1 25,470 347,640 11,880 12,240 12,240 

  

1.  ส านักงานปลัด อบต.โป่งตาลอง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  15  ต าแหน่ง  21  อัตรา  ดังนี้ 

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) คนละ 2561 2562 2563 

1 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หวัหนา้ส านักปลัด)  1 24,970 341,640 12,000 12,120 12,600 

2 นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร/ช านาญการ 1 20,770 249,240 8,760 8,760 9,000 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/ช านาญการ 1 22,980 275,760 8,760 9,240 9,480 

4 นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 

5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 16,940 203,280 7,560 7,560 7,680 

6 นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ/ช านาญการ 1 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 

7 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 

8 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบิัติงาน/ช านาญงาน 1 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

9 
เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

1 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

10 ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป 1 16,720 200,640 8,040 8,400 8,760 

11 พนักงานขับรถยนต์ 3 32,110 385,320 15,600 16,320 16,800 

12 นักการภารโรง 1 9,000 108,000 0 0 0 

13 ยาม 1 9,000 108,000 0 0 0 

14 คนงานทั่วไป 3 9,000 324,000 0 0 0 

15 คนงานประจ ารถขยะ ๓ 9,000 324,000 0 0 0 

 หมายเหตุ :  ในป ี2561 – 2563  (ป ีพ.ศ. ๒๕๖1 ก าหนด พนักงานสว่นต าบล ต าแหน่ง เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เพิ่ม ๑ ต าแหนง่) 

 2.  กองคลัง  มีอัตราก าลังปัจจบุัน  ๗  ต าแหน่ง  ๗  อัตรา  ดังนี ้

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพิม่ในแต่ละปี 

(คน) คนละ 2561 2562 2563 

1 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 1 26,460 359,520 12,240 12,960 13,440 

2 นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 1 24,490 293,880 11,760 11,880 12,240 

3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 24,490 293,880 11,760 11,880 12,240 

4 นักวิชาการพัสดชุ านาญการ 1 20,320 234,840 11,040 11,160 10,920 

5 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 22,230 266,760 9,000 8,760 9,240 

๖ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 16,720 200,640 8,040 8,400 8,760 

๗ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 9,690 116,280 4,680 4,920 5,040 

  หมายเหตุ :  ในป ี2561 – 2563  ไมก่ าหนดเพิ่มและยุบต าแหน่ง 

 

 

 



3.  กองช่าง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  8  ต าแหน่ง  9  อัตรา  ดังนี ้

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) คนละ 2561 2562 2563 

1 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 1 27,480 371,760 12,960 13,440 13,320 

2 นายช่างโยธาช านาญงาน/อาวุโส 2 40,910 490,920 20,160 20,880 21,360 

3 นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 1 19,200 230,400 9,240 9,720 10,080 

4 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

5 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 11,170 134,040 5,400 5,640 5,880 

6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 9,690 116,280 4,680 4,920 5,040 

๗ คนงานทั่วไป ๑ 9,000 108,000 0 0 0 

8 พนักงานขับรถยนต์ (คนงานทั่วไป) ๑ 9,000 108,000 0 0 0 

  หมายเหตุ :  ในป ี2561 – 2563  (ป ีพ.ศ. ๒๕๖1 ก าหนด ต าแหน่งพนกังานขับรถยนต์ (คนงานทั่วไป) เพิ่ม ๑ ต าแหน่ง) 

         4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  5  ต าแหน่ง  8  อัตรา  ดังนี้ 

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) คนละ 2561 2562 2563 

1 นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น 1 32,350 388,200 10,740 12,360 13,620 

2 นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร/ช านาญการ 1 25,750 309,000 8,580 10,470 12,000 

3 ครู (อุดหนุนจากรัฐ) 3 18,150 653,400 0 0 0 

๔ ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (อุดหนุนจากรัฐ) ๑ 9,400 112,800 0 0 0 

๕ คนงานทั่วไป 2 18,000 216,000 0 0 0 

 
  หมายเหตุ :  ในป ี2561 – 2563  ไมก่ าหนดเพิ่มและยุบต าแหน่ง 
 
         5.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้ 

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน เงินเดือน 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

(คน) คนละ 2561 2562 2563 

1 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 

 
  หมายเหตุ :  ในป ี2561 – 2563  ไมก่ าหนดเพิ่มและยุบต าแหน่ง 
 
          6.  ตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  ดังนี้ 

  ที ่ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 
1 35,724,840 37,511,064 39,386,618 
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   โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง (อบต.ขนาดกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ นัก
บริหารงาน

ท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

นัก
บริหารงาน

ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับ ต้น 

นักบริหารงานการ
คลัง ระดับ ต้น 

นักบริหารงานช่าง 
ระดับ ต้น 

นักบริหารงานศึกษา 
ระดับ ต้น 

ลูกจ้างประ
จ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

จ านวน 1 1 1 1 1 ๑ - - - 

 
 

  10.   แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตราก าลัง  3  ป ี

 ปลัด  อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (1) 

 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ 

(๑) 

 รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

 
 

 

ส านักงานปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

 
 

 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) 

 
 

 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

 
 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1) 

 
 

 



          

  โครงสร้างของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 
 

ระดับ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน 1 - 6 -  2 - 4 9 

 

 
 

หัวหน้าส านกัปลดั  อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  (1) 

 

งานบรหิารทั่วไป 
................................................ 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
............................................................. 

 

งานนโยบายและแผน 
.......................................... 

งานกฎหมายและคด ี
..................................... 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

....................................... 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
....................................... 

นิติกร ปก./ชก. (1) 
 

นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)   
นักจัดการงานทัว่ไป ปก./ชก. (1) 
นักทรัพยากรบุคคล  ปก./ชก. (1) 
ผช.นักจัดการงานทั่วไป  (1) 
พนักงานขับรถยนต์ (1) 
นักการภารโรง  (1) 
ยาม  (1) 
คนงานทั่วไป  (3) 
 

      เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทา 
      สาธารณภัย ปง./ชก. 
       พนักงานขับรถยนต์(1) 
       คนงานท่ัวไป  (1) 
 
 

 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน ปก./ชก. (1) 

 

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (1) 
พนักงานขับรถยนต์  (1) 
คนงานประจ ารถขยะ  (๓) 
 

 

   เจา้พนักงานการเกษตร  
            ปง./ชง. (1) 
 

 



          

โครงสร้างกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 
 

 
ระดับ นักบริหารงานการคลัง 

ระดับต้น 
ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม

ภารกจิ 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
จ านวน 1 3  1 - - - 2 - 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  (1) 

 

งานการเงิน 
........................................... 

 

งานบัญชี 
........................................... 

 

งานทะเบียนและพัสดุ 
............................................... 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
.............................................. 

 

นักวิชาการคลัง  ปก./ชก. (1) 
 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี  ชก. (1) 
ผช.นวก. การเงินและบัญชี  (1) 
 

 

นักวิชาการพัสดุ  ปก./ชก. (1) 
 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ชก.  (1) 
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
 

 



          

โครงสร้างกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 
          

ระดับ นักบริหารงานช่าง 
ระดับ ต้น 

อาวุโส ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 - - 2 1 - 2 2 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น)  (1) 

 

งานก่อสร้าง 
................................. 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
................................................... 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
.............................................. 

 

งานผังเมือง 
................................. 

 

นายช่างโยธา  ชง./อส.  (2) 
เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.  (1) 
ผช.นายช่างโยธา (1) 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  (1) 
 

 

นายช่างไฟฟ้า  ชง.  (1) 
คนงานท่ัวไป  (๑) 

พนักงานขับรถยนต์ (คนงานท่ัวไป) (1) 



          

      โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 
ระดับ นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม

ภารกจิ 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
จ านวน 1 1 - - - - 1 2 

 

 
 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)   (1) 

 

งานส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

............................................. 
 

 

นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก.  (1) 
ครู คศ.1  (3) 
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  (๑) 
คนงานทั่วไป (2)  

 
 

งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
..................................... 

 
 

งานบริหารการศึกษา 
................................. 

 
 

งานกิจกรรมโรงเรียน 
..................................... 

 
 

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
การท่องเท่ียว

..................................... 
 

 



          

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 
 

 
 
       

ระดับ ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน - 1 - - - - - 

 

 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวชิาการตรวจสอบภายใน  ปก./ชก.   (1) 
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 12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชาการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด โดยมี
ระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิ บัติงาน 
ด้านความรู้ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 
4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
 1.  เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของ
เครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วย
กันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 
 2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียล
มีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
 3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
 ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือ ทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร  เนื่องจากทรัพยากรเป็นผู้ใช้ทรัพยากรทางการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุ



   

   
   
    

ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้  ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรก็
เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร  ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง  องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้ก าลังคนอย่าง
เหมาะสม  และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  อัน
ได้แก่  ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด  ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จผล
ตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้   
 1. การพัฒนาผู้บริหาร 
  1.1  การฝึกอบรมด้านการบริหาร (Training) เช่น ส่งไปเข้าสัมมนานักบริหารเข้ารับการ
อบรมในวิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ฝึกอบรมหัวหน้างานระดับต้น  ระดับกลางและการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  1.2  การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย  2 ปี/ครั้ง 
  1.3  ส่งเสริมการศึกษาทั่วไป (Formal  Education) โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ  ในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน  เพื่อจะได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  1.4  การฝึกจิต/สมาธิในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง   
  1.5  การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive development) ในด้านการบริหารทาง
การเงิน  การบริหารบุคคล  และควบคุมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.6  มีการมอบรางวัลเพ่ือเป็นการตอบแทนที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยะอุตสาหะจนครบ  
2  ปี  4  ปี  หรือ  6  ปี  เป็นต้น 
  1.7  จัดให้มีการบ ารุงขวัญ  (Morale)  ตามควรแก่กรณี  เช่น  ผู้ท างานได้เรียบร้อยและรวดเร็ว
เป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่งก็พิจารณาบ าเหน็จความชอบให้เป็นพิเศษหรือชมเชยให้ปรากฏแล้วแต่กรณี 
 2. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 
  2.1  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาแก่พนักงานส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ถึงวิทยาการ
และเทคนิคใหม่ในการปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  2.2  การให้การศึกษาทั่วไป  (Formal  Education)  โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ  ในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงาน  เพื่อจะได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
  2.3  การจัดหาเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
  2.4  ใช้ระบบ Teamwork ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
  2.5  จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือพิจารณาเรื่องที่
เป็นประโยชน์ร่วมกันมีการแจกจ่ายข่าวสารวิทยาการใหม่ๆที่น่ารู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  2.6  เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดีเป็นพิเศษผู้บังคับบัญชาก็จะปูนบ าเหน็จ
ความชอบเลื่อนระดับเลื่อนต าแหน่ง  ประกาศยกย่องชมเชยให้ปรากฏให้หมู่ผู้ร่วมงานเพ่ือเป็นก าลังใจ  และเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืนต่อไป 
  2.7  การฝึกฝนตนเอง (Self Development) ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  
โดยการลงมือท างานเพ่ือหาประสบการณ์และความช านาญด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้าวิธีท างานระบบใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ  การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  เป็นต้น 



   

   
   
    

  2.8  จัดให้มีการฉลองประจ าปี  โดยให้พนักงานส่วนต าบลและครอบครัวมาร่วมสนุกด้วย  
เพ่ือให้มีความสบายใจและพอใจที่จะท างานของตนยิ่งขึ้น 
 
 3. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
  3.1  การฝึกทดลองการปฏิบัติงานให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ 
  3.2  การปฐมนิเทศ (Orientation) คือ การแนะน าชี้แจงให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกฎระเบียบ 
การปฏิบัติตน ตลอดจนหัวหน้างาน ในองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะน าที่จะเปลี่ยน
สายงานใหม ่
  3.3  การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ  3 - 4 เดือนครั้ง  
เพ่ือใหม้ีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน 
  3.4  การจัดสรรบุคคลเข้าท างานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดยถือหลัก Put the 
right man on the right job เพ่ือให้การท างานประสบผลส าเร็จ 
  3.5  การสอนงานหรือแนะน างาน  เพ่ือให้มีความสบายใจ  ให้พ้นจากความวิตกกังวลต่างๆ  
ได้แก่  สอนงานแนะงานหรือแสดงวิธีท างานให้ดู  (Present  the  job)  การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง (Let the  
worker performs) การติดตามผล (Follow up) 
  3.6  ก าหนดหน้าที่ (Function) ก าหนดความรับผิดชอบ (Responsibilities) ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน (Authority) การท างานโดยแจ้งให้ทราบด้วยวาจา  ลายลักษณ์อักษร หรือค าสั่ง 
  3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือช่วยปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน การประเมินท าให้ผู้ประเมินทราบว่าพนักงานต้องการอะไร มีโอกาสที่จะก้าวหน้าและพัฒนาตัวเอง
อย่างไร   
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุ มเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี
ต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

✓ การบริหารโครงการ  
✓ การให้บริการ 
✓ การวิจัย 
✓ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
✓ การเขียนหนังสือราชการ 
✓ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี    เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง  ประกอบด้วย 



   

   
   
    

✓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
✓ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
✓ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
✓ การบริการเป็นเลิศ 
✓ การท างานเป็นทีม 

 
  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 
2563 ขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนดโดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา 3  ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล     
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(แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. 2561 - 2563)  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต.  
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

 
1 
 
 

 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบรหิารงานท้องถิ่น 
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นกับริหารงาน
ท้องถิ่น ให้มีทักษะ ความรู ้และความเขา้ใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

 
นักบริหารงานท้องถิ่น  
ปลัด อบต. และ รองปลัด อบต.  
ได้รับการฝึกอบรมต าแหน่งละ ๆ 
  1  ครั้ง/ปี   
 

 
2 
 

 

 
2 
 

 

 
2 

 

 
 

 

 
/ 
 

 

2 
 

 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบรหิารงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้าส่วน
งาน  ให้มีทักษะ ความรู้  และความเขา้ใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหน้าส านักปลัด  ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

1 
 

1 
 

1 
 

 
 

/ 

3 
 

หลักสตูรเกี่ยวกับนักบรหิารงานการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองคลัง ให้มีทักษะ ความรู้  และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหนา้ที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 / 
 

4 
 
 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบรหิารงานช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองช่าง ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 / 

5 
 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบรหิารงานการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของผู้อ านวยการ
กองการศึกษา  ให้มีทกัษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการบริหารงานในหน้าที ่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  ได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
 

- 1 1  / 



   

          

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต.  
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วขอ้ง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

- 1 1  / 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 
 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรอืหลักสูตรอื่นที่เกีย่วขอ้ง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที่ ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

- - 1  / 

11 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   
 

1 1 1  / 

12 หลักสตูรเกี่ยวกับนักจัดการงานทัว่ไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 



   

          

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต.  
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

13 หลักสตูรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรอืหลักสูตรอื่นที่เกีย่วขอ้ง 

เพือ่ให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเกษตร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรอื
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบญัชี
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 
 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 



   

          

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต.  
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 
 
 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รบัการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

- - 1  / 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ไดร้ับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

2 2 2  / 

21 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างไฟฟ้าหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

22 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 

23 หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 
 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

3 3 3  / 

24 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร  
(เหมาะส าหรับพนกังานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในส านักงาน) 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที ่ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งและที่มีการเปลี่ยนแปลง  เป็น
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
ปฏิบัติงาน 
 

พนักงานส่วนต าบล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   1 ครั้ง/ปี   

1 1 1  / 



   

          

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 
ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี 2561 
(จ านวนคน) 

ปี 2562 
(จ านวนคน) 

ปี 2563 
(จ านวนคน) 

อบต.  
ด าเนินการเอง 

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

25 การฝึกอบรมพนกังานส่วนทอ้งถิ่นที่บรรจุ
ใหม่ 

เพื่อให้พนักงานส่วนทอ้งถิ่นที่ได้รับการบรรจุใหม่มี
ความรู้พื้นฐาน  และความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 

บุคลากรทีไ่ด้รับการบรรจุใหม่ทุก
ราย  ตอ้งได้รับการอบรม 

ทุกราย   ทุกราย   ทุกราย   /  

26 หลักสูตรนายกองค์การบริหารสว่นต าบล เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องนายก อบต. 
 

นายก  อบต.  เข้ารับการอบรม  1  
ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

27 หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องรองนายก  อบต. 

รองนายก  อบต.  เข้ารับการอบรม  
1  ครั้ง/ปี 

2 2 2  / 

28 หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องประธานสภา/รองประธานสภา  
อบต. 

ประธานสภา/รองประธานสภา  
อบต.  เข้ารับการอบรม  1  ครั้ง/ปี 

2 2 2  / 

29 หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติ 
หน้าที่ ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการ
เปลี่ยนแปลง  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการนายก อบต. 

เลขานุการนายก  อบต.  เข้ารับการ
อบรม  1  ครั้ง/ปี 

1 1 1  / 

30 อบรมสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต. ตลอดจนผู้น าชุมชน   

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง 
ๆ  เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของ อบต. ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  
อบต. ตลอดจนผู้น าชุมชน  ได้เข้า
รับการอบรม  1  ครั้ง/ปี 

30 30 30 /  

31 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมีคุณธรรม
จริยธรรม  มีความรักองค์กร  และมุ่งมัน่ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนเองและหน่วยงาน 

อบรมคุณธรรมและจริยธรรม  อย่าง
น้อย  1  ครั้ง/ปีงบประมาณ 

48 48 48 /  

32 ประชุมประจ าเดือนพนกังานส่วนต าบล  
และพนักงานจา้ง  รวมถึงคณะผู้บริหาร 

เพื่อให้พนักงานสว่นต าบล ลกูจ้างและ พนักงาน
จ้างทุกคน ได้รับทราบแนวทางการปฏิบตัิงานต่าง 
ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ พร้อม
รายงานสิ่งที่ได้รับมอบหมาย 

มีการประชุมประจ าเดือน      1  
ครั้ง/เดือน 

52 52 52 /  



  36 

   
   
   

 28 

 
 
  
      

   โดยที่พนักงานส่วนต าบล  ถือว่าเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ง ต้องมีจริยธรรมในต าแหน่งหน้าที่  
เป็นพฤติกรรมท างานเพ่ืองานและส่วนรวมเป็นส าคัญ  รักษาระเบียบวินัยของราชการ  มีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของตน  
สามารถปรับตนให้อยู่ในระบบงานแบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง  รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน  ซึ่ง
จ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่าย  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เพ่ือ
รักษาไว้ซึ่งประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป  พฤติกรรมของพนักงานส่วนต าบลใน
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องได้มาตรฐานสูงสุด นโยบายของผู้บริหารเห็นความส าคัญของประชาชนเป็นสิ่งแรก
ดังนั้น  จึงให้ความส าคัญกับการบริการและมีมาตรฐานพฤติกรรมส่วนตัวดีที่สุด เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเรื่อง
มาตรฐานจริยธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ประกาศคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง  
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริหารแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
  3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ 
                         ซ้อน 
  4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
 
 
 

 
 
 
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 



   

   
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   
   
    

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
เรื่อง  ประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
....................................... 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  ประกอบมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๖  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน         
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร    
ส่วนต าบล  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ใน
การประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ ๒7  กันยายน ๒๕60 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 จึงประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง  ดังต่อไปนี้ 
 
  

ที ่ ชื่อต าแหน่ง ระดับ จ านวน ต าแหน่งเลขที่ 
1 นักบริหารงานท้องถิ่น   (ปลัด อบต.) กลาง 1 20-3-00-1101-001 
2 นักบริหารงานท้องถิ่น  (รองปลัด อบต.) ต้น 1 20-3-00-1101-002 
  

ส านักงานปลัด อบต. (01) 
   

3 นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด ) ต้น 1 20-3-01-2101-001 
 งานบริหารทั่วไป    

4 นักพัฒนาชุมชน   ปก./ชก. 1 20-3-01-3801-001 
5 นักจัดการงานทั่วไป   ปก./ชก. 1 20-3-01-3101-001 
๖ นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. ๑ 20-3-01-3102-001 
 พนักงานจ้าง    

7 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  1  
8 พนักงานขับรถยนต์  1  
9 คนงานทั่วไป  2  

10 นักการภารโรง  1  
11 ยาม  1  

 งานนโยบายและแผน    
1๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ปก./ชก. 1 20-3-01-3103-001 

 งานกฎหมายและคดี    
13 นิติกร ปก./ชก. 1 20-3-01-3105-001 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    



   

   
   
    

14 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 20-3-01-3601-001 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ระดับ จ านวน ต าแหน่งเลขที่ 
 พนักงานจ้าง    

15 พนักงานขับรถยนต์  1  
16 คนงานประจ ารถขยะ  ๓  

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
17 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 20-3-01-4805-001 

 พนักงานจ้าง    
18 พนักงานขับรถยนต์  1  
19 คนงานทั่วไป  1  

 งานส่งเสริมการเกษตร    
20 เจ้าพนักงานการเกษตร ปง./ชง. 1 20-3-01-4401-001 

 กองคลัง    
21 นักบริหารงานการคลัง   (ผอ.กองคลัง) ต้น 1 20-3-04-2102-001 

 งานการเงิน    
22 นักวิชาการคลัง   ปก./ชก. 1 20-3-04-3202-001 

 งานบัญชี    
23 นักวิชาการเงินและบัญชี   ปก./ชก. 1 20-3-04-3201-001 

 พนักงานจ้าง    
24 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  1  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
25 นักวิชาการจัดเก็บรายได้   ปก./ชก. 1 20-3-04-3203-001 

 พนักงานจ้าง    
26 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1  

 งานทะเบียนและพัสดุ    
27 นักวิชาการพัสดุ  ปก./ชก. 1 20-3-04-3204-001 

 กองช่าง    
28 นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง) ต้น 1 20-3-05-2103-001 

 งานก่อสร้าง    
29 นายช่างโยธา อส. 

ปง./ชง. 
1 
1 

20-3-05-4701-001 
20-3-05-4701-002 

 พนักงานจ้าง    
30 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1  
31 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ๑  

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร    
 งานประสานสาธารณูปโภค    

32 นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง. 1 20-3-05-4706-001 



   

   
   
    

 พนักงานจ้าง    
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ระดับ จ านวน ต าแหน่งเลขที่ 

33 พนักงานขับรถยนต์ (คนงานทั่วไป)  1  
34 คนงานทั่วไป  ๑  

 งานผังเมือง    
 กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
 งานบริหารการศึกษา    

35 นักบริหารงานการศึกษา  (ผอ.กองการศึกษาฯ) ต้น 1 20-3-08-2107-001 
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

36 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. ๑ ๒๐-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑   
 37 คร ู คศ.1 

คศ.1 
คศ.1 

1 
1 
1 

๓๐-๒-๐๗๔๕ 
๓๐-๒-๐๗๔๖ 
๓๐-๒-๐๗๔๗ 

 พนักงานจ้าง    
38 ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  ๑  
39 คนงานทั่วไป  2  

 งานกิจกรรมโรงเรียน    
 งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว    
 งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
 หน่วยตรวจสอบภายใน    

40 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 20-3-12-3205-001 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
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 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เร่ือง  ก าหนดโครงสร้างสว่นราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

................................................. 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ 229, 230, 
231 และข้อ ๒๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2558  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมาใน
การประชุมครั้งที่ 9/๒๕60  เมื่อวันที่  ๒7 กันยายน  ๒๕60  จึงประกาศก าหนดโครงสร้าง 4 ส่วนราชการ 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง), รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง  ดังนี้ 

                 1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
                 2.  กองคลัง   ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
                 3.  กองช่าง   ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
                 4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
                      (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
                 5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

         โดยให้แต่ละส่วนราชการมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 

          1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  และราชการที่มิได้
ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหาร  ส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  งานด้านธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดร่างข้อบัญญัติต าบล  
การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง
บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ อบต. ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ   
และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน  รวมทั้งการก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ



   

   
   
    

ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  6  งาน  คือ 

  1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
  - งานสารบรรณ 
  - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
  - งานบริหารงานบุคคล 
  - งานเลือกตั้ง 
  - งานกิจการสภา 
  - งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
  - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 

  1.2  งานนโยบายและแผน 
  - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  - งานวิชาการ 
  - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
  - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  - งานงบประมาณ 

  1.3  งานกฎหมายและคดี 
  - งานกฎหมายและนิติกรรม 
  - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  - งานร้องเรียนและร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
  - งานทะเบียนการคลัง 
  - งานข้อบัญญัติ อบต. 

   1.4  งานส่งเสริมการเกษตร 
  - งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
  - งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  - งานติดตามตรวจสอบ 

  1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  -  งานรักษาความสะอาด 
  -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  -  งานบริการสาธารณสุข 
 1.6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - งานอ านวยการ 
  - งานป้องกัน 
  - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 



   

   
   
    

  - งานกู้ภัย 

  2. กองคลัง    

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  งาน
เกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต. รวบรวม
สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและน าส่ง  รายงานเงิน
คงเหลือประจ า  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงิน ทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืม
ค้างช าระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย  คือ 

  2.1 งานการเงิน 
  - งานรับ - เบิกจ่ายเงิน 
  - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 

  2.2 งานบัญชี 
  - งานการบัญชี 
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  - งานการเงินและงบทดรอง 
  - งานงบแสดงฐานะการเงิน 

  2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  - งานพัฒนารายได้ 
  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

  2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  - งานพัสดุ 
  - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
 

  3. กองช่าง    

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน  คือ 
 



   

   
   
    

 
 
 3.1 งานก่อสร้าง   
   -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
   -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
         -  งานระบบและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
   -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
   -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
   -  งานวิศวกรรม 
   -  งานประเมินราคา 
   -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
   -  งานออกแบบ 
 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค   
   -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
   -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
   -  งานระบายน้ า 
   -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
 3.4 งานผังเมือง   
   -  งานส ารวจและแผนที่ 
   -  งานวางแผนพัฒนาเมือง 
   -  งานควบคุมทางผังเมือง 
         -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
 
  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษา  ของมาตรฐานสถานศึกษา  
การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดการ
และส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติ   หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น  5  งาน  คือ 

4.1 งานบริหารงานการศึกษา 
  - งานบริหารวิชาการ 
  - งานนิเทศการศึกษา 
  - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
  -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 



   

   
   
    

  4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
  - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3 งานกิจการโรงเรียน 
  - งานจัดการศึกษา 
  - งานพลศึกษา 
  - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล โรงเรียน 
  - งานบริการและบ ารุงรักษาสถานศึกษา 
  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  4.4  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  -  งานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
  -  งานประชาสัมพันธ์ 
  -  งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 

  4.5  งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  -  งานส ารวจแหล่งท่องเที่ยว 
  -  งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนา 
  -  งานบริการที่พักชั่วคราวส าหรับนักท่องเที่ยว 
 
๕.  หน่วยตรวจสอบภายใน   

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน  
ยอดเงิน  การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ
การใช้และเก็บรักษายานพาหนะ และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ประหยัด คุ้มค่า
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
        ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่  รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บริหารสูงสุดและมีหัวหน้า
ส่วนราชการแต่ละส่วนบริหารงาน  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)ก าหนด 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2560  เปน็ต้นไป 

             ประกาศ   ณ   วันที่  9  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2560   
 

(นายทองหล่อ   ช้างสีทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 



   

   
   
    

 
 

 
 

                                                                                                              
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
เร่ือง  แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

.......................................... 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 นั้น 
                    อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบ มาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕60  เมื่อวันท่ี  ๒7  กันยายน 2560 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้ 
  ข้อ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   เร่ือง   
แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563   
  ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เร่ือง แผนอัตราก าลัง 3 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 โดยให้เป็นไป
ตามการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งฉบับนี้แทน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2560 

   
 

(นายทองหล่อ   ช้างสีทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 


