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1. ห ล กั ก า ร แ ล ะ เ ห ต ผุ ล   
การบรหิารจัดการอตัรากำาลงัของหน่วยงานรัฐ เป็นสิง่ทีส่ำาคญั

และตอ้งดำาเนนิการตอ่เนือ่ง เนือ่งจากการกำาหนดอตัรากำาลงัคนในองคก์ร
หนึง่จะมคีวามสมัพันธก์บัการกำาหนดอตัราเงนิเดอืน  คา่จา้ง คา่ตอบแทน 
ประโยชนต์อบแทนอืน่ และสวสัดกิารอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีม่คีวามสมัพันธ์
เกีย่วเนือ่งสอดคลอ้งกนั ประกอบกบั     แผนอตัรากำาลงั 3 ปี ประจำา
ปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนดัง่ จะสิน้สดุลงในวนัที ่ 30  กนัยายน  2563 ดงันัน้ องคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลดอนดัง่  จงึจำาเป็นตอ้ง จัดทำาแผนอตัรากำาลงั 3 ปี  ประจำา
ปีงบประมาณ  2564 – 2566 ใหส้อดรับและสมัพันธก์บัแผนอตัรากำาลงั
ฉบบัเดมิเป็นสำาคญั  เพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการอตัรากำาลงัของหน่วยงานใหม้ี



ความสมบรูณ์และตอ่เนือ่งโดยใชห้ลกัการและวธิกีารจัดทำาแผนอตัรากำาลงั 3
ปี ประจำาปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดงันี้

๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสว่นตำาบล (ก.อบต.) 
เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตำาแหน่ง  กำาหนดใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำาบลกำาหนดตำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบล วา่จะมตีำาแหน่งใดระดบัใด อยูใ่น
สว่นราชการใด จำานวนเทา่ใด ใหค้ำานงึถงึภาระหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 
ลกัษณะงานทีต่อ้งปฏบิตั ิความยาก ปรมิาณและคณุภาพของงาน ตลอดจน
ทัง้ภาระคา่ใชจ้า่ยขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทีจ่ะตอ้งจา่ยในดา้นบคุคล 
โดยใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่จัดทำาแผนอตัรากำาลงัของพนักงาน
สว่นตำาบล เพือ่ใชใ้นการกำาหนดตำาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์และวธิกีาร
ทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานสว่นตำาบล(ก.อบต.) กำาหนด

๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสว่นตำาบล( ก.อบต.) ไดม้มีตเิห็น
ชอบประกาศการกำาหนดตำาแหน่งขา้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ โดย
กำาหนดแนวทางใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจัดทำาแผนอัตรากำาลังของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล เพือ่เป็นกรอบในการกำาหนดตำาแหน่งและการใช ้
ตำาแหน่งพนักงานส่วนตำาบล โดยเสนอใหค้ณะกรรมการพนักงานส่วนตำาบล
จังหวัดขอนแก่นพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ โดยกำาหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลดอนดัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดทำาแผนอตัรากำาลงั วเิคราะหอ์ำานาจ
หนา้ทีแ่ละภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลวเิคราะหค์วามตอ้งการกำาลงั
คน วเิคราะหก์ารวางแผนการใชก้ำาลงัคน จัดทำากรอบอตัรากำาลงั และกำาหนด
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ในการกำาหนดตำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบล ตามแผน
อตัรากำาลงั 3 ปี

๑.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบล เร ือ่ง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราตำาแหน่งและมาตรฐานของตำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบล
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

1.4 จากหลกัการและเหตผุลดงักลา่วองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนดัง่  จงึไดจั้ดทำาแผนอตัรากำาลงั 3 ปี ประจำาปีงบประมาณ 2561–
2563 ขึน้
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๒ .  ว ตั ถ ปุ ร ะ ส ง ค ์
๒.๑วตัถปุระสงคจ์ากการจดัทำาแผนอตัรากำาลงั ๓ ปี

2.1.1 เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ มโีครงสรา้งการ
แบง่งานและระบบงานทีเ่หมาะสม ไมซ่ำ้าซอ้น

๒.1.๒ เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ มกีารกำาหนด
ตำาแหน่งการจัดอตัรากำาลงั โครงสรา้งใหเ้หมาะสมกบัอำานาจหนา้ทีข่อง
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ ตามกฎหมายจัดตัง้องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่แตล่ะประเภทและตามพระราชบญัญัตกิำาหนดแผนและขัน้ตอนการก
ระจายอำานาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542

๒.1.๓ เพือ่ใหค้ณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวัดขอนแกน่ 
สามารถตรวจสอบการกำาหนดตำาแหน่งและการใชต้ำาแหน่งขององคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่วา่ถกูตอ้งเหมาะสมหรอืไม่

๒.1.๔ เพือ่เป็นแนวทางในการดำาเนนิการวางแผนการใชอ้ตัรา
กำาลงัการพัฒนาบคุลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่

๒.1.๕ เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ สามารถวางแผน
อตัรากำาลงั ในการบรรจแุตง่ตัง้พนักงานสว่นตำาบล เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน 
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่เกดิประโยชน์ต่อประชาชนเกดิผล
สัมฤทธิต่์อภารกจิตามอำานาจหนา้ที ่มปีระสทิธภิาพ มคีวามคุม้คา่ สามารถลด
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน มกีารลดภารกจิและยบุเลกิหน่วยงานทีไ่มจ่ำาเป็นการ
ปฏบิตัภิารกจิ สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี

๒.1.๖ เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ สามารถควบคุม
ภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบรหิารงานบคุคลใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด

๒ .๒  ป ร ะ โ ย ช น  ์ จ า ก ก า ร จ ดั ท ำา แ ผ น อ ตั ร า ก ำา ล งั  ๓  ปี
2.2.๑ ผูบ้รหิารและพนักงานสว่นตำาบล ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจชดัเจนถงึกรอบอตัรากำาลงัคน ตำาแหน่งและหนา้ทีรั่บผดิชอบทีเ่หมาะ
สมตามปรมิาณและคณุภาพทีต่อ้งการ

2.2.2 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ มอีตัรากำาลงัทีเ่หมาะสม
เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร สรา้งขวญักำาลงัใจ และเก็บรักษาคนดแีละคน
เกง่ไวใ้นหน่วยงาน



2.2.๓ การจัดทำาแผนอตัรากำาลงั ทำาใหส้ามารถพยากรณ์สิง่ที่
อาจเกดิขึน้ในอนาคต และสามารถเตรยีมการรองรับกบัเหตกุารณ์ดงักลา่วไว ้
ลว่งหนา้ได ้

2.2.๔ การจัดทำาแผนอตัรากำาลงั ทำาใหท้ราบขอ้มลูพืน้ฐานทัง้
ดา้น จดุแข็ง  จดุออ่น  โอกาส และอปุสรรค ของทรัพยากรบคุคลทีม่อียูใ่น
ปัจจบุนั และในอนาคต สามารถวางแผนลว่งหนา้เกีย่วกบัการใชท้รัพยากร
บคุคลใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มตา่ง ๆ

2.2.๕ การจัดทำาแผนอตัรากำาลงั เป็นกจิกรรมเชือ่มโยงระหวา่ง
การจัดการทรัพยากรบคุคล และวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัการดำาเนนิงานของ
กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ นำาไปสู่
เป้าหมายในภาพรวมได ้

2.2.๖ เป็นตน้แบบทีด่ใีหก้บัหน่วยงานอืน่ๆ ในภาคราชการใน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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3. ขอบเขตและแนวทาง ความสำาคญั  และกระบวนการ ในการจดัทำา
แผนอตัรากำาลงั ๓ ปี         
               คณะกรรมการจัดทำาแผนอตัรากำาลงั ประกอบดว้ยนายกองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล เป็นประธานปลดั อบต.  หวัหนา้สว่นราชการ เป็นกรรมการ
และมขีา้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ๑ คนเป็นเลขานุการ จัดทำาแผน
อตัรากำาลงั ๓ ปี โดยมขีอบเขตเนือ้หาครอบคลมุในเรือ่งตา่งๆ ดงันี้

3.๑ กรอบแนวคดิในการจดัทำาแผนอตัรากำาลงั ๓ ปี 
(3.1.1) วเิคราะหภ์ารกจิ แนวคดิเรือ่ง การจดัประเภทของ

บคุลากรในสงักดั
๓.๑.๑ วเิคราะหภ์ารกจิ  อำานาจหนา้ทีค่วามรับผดิชอบขององคก์าร

บรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ ตามพระราชบญัญัตสิภาตำาบลและองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ตามพระราชบญัญัตกิำาหนดแผลและขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐  ตลอดจนกฎหมายอืน่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิ แผนพัฒนาจังหวดั แผนพัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล 
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของผูบ้รหิารรวมถงึสภาพปัญหาในพืน้ทีข่อง
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการบรรลผุลตามพันธกจิ



ทีต่ัง้ไวจ้ำาเป็นตอ้งจัดสรรอตัรากำาลงัตามกองตา่งๆใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมาย
การดำาเนนิการ โดยมมุมองนีเ้ป็นการพจิารณาวา่ งานในปัจจบุนัทีด่ำาเนนิการ
อยูนั่น้ครบถว้นและตรงตามภารกจิหรอืไม ่อยา่งไร หากงานทีท่ำาอยูใ่น
ปัจจบุนัไมต่รงกบัภารกจิในอนาคตก็ตอ้งมกีารวางแผนกรอบอตัรากำาลงัให ้
ปรับเปลีย่นไปตามทศิทางในอนาคต รวมถงึงานในปัจจบุนับางสว่นไมต่อ้ง
ดำาเนนิการแลว้ อาจทำาใหก้ารจัดสรรกำาลงัคนของบางสว่นราชการ
เปลีย่นแปลงไป ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิการเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งกำาลงัคนให ้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต

(3.1.2)  แนวคดิเรือ่ง การจดัประเภทของบคุลากรในสงักดั
                      การวางกรอบอตัรากำาลงัใหส้อดคลอ้งกบัภาระงาน โดยวาง
ประเภทของบคุลากรภาครัฐตามความเหมาะสมใหส้อดรับกบัแนวทางการ
บรหิารภาครัฐแนวใหม ่ทีเ่นน้ความยดืหยุน่ แกไ้ขงา่ย กระจายอำานาจการ
บรหิารจัดการ มคีวามคลอ่งตวั และมเีจา้ภาพทีช่ดัเจน อกีทัง้ยังไดก้ำาหนด
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ดีว้ย ในการกำาหนดประเภท
บคุลากรภาครัฐ ควรเนน้ใชอ้ตัรากำาลงัแตล่ะประเภทอยา่งเหมาะสมกบั
ภารกจิ โดยใหพ้จิารณากรอบใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิและลกัษณะงานของ 
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ ดงันี้

 พนกังานสว่นตำาบล : ปฏบิตังิานในภารกจิหลกั 
ลกัษณะงานทีเ่นน้การใชค้วามรูค้วามสามารถและทักษะเชงิเทคนคิ หรอืเป็น
งานวชิาการ งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกำาหนดนโยบายหรอืลกัษณะงานทีม่ี
ความตอ่เนือ่งในการทำางานมอีำานาจหนา้ทีใ่นการสัง่การบงัคบับญัชา ผูใ้ต ้
บงัคบับญัชาตามลำาดบัชัน้กำาหนดตำาแหน่ง แตล่ะประเภทของพนักงานสว่น
ตำาบลไว ้ ดงันี้

- สายงานบรหิารงานทอ้งถิน่  ไดแ้ก ่ปลดั  รองปลดั
- สายงานอำานวยการทอ้งถิน่  ไดแ้ก ่หวัหนา้สว่น

ราชการ  ผูอ้ำานวยการกอง 
- สายงานวชิาการ  ไดแ้ก ่สายงานทีบ่รรจเุริม่ตน้ดว้ย

คณุวฒุปิรญิญาตรี
- สายงานทั่วไป ไดแ้ก ่สายงานทีบ่รรจเุริม่ตน้มคีณุวฒุิ

ตำา่กวา่ปรญิญาตรี
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 พนกังานจา้ง : ปฏบิตังิานเสรมิในภารกจิรอง ภารกจิ
สนับสนุน งานทีม่กีำาหนดระยะเวลาการปฏบิตังิานเริม่ตน้และส ิน้สดุทีแ่น่นอน
ตามโครงการหรอืภารกจิในระยะสัน้  หลกัเกณฑก์ารกำาหนดพนักงานจา้งจะมี
3 ประเภทแต ่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่เป็นองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ขนาดกลางดว้ยบรบิท ขนาด และปัจจัยหลายอยา่ง จงึกำาหนดจา้งพนักงาน
จา้ง เพยีง  ๒ ประเภท ดงันี้

- พนักงานจา้งทั่วไป
- พนักงานจา้งตามภารกจิ

3.2 แนวคดิเรือ่งการกำาหนดสายงานและตำาแหนง่งาน ในสว่น
ราชการ

                การจัดสรรอตัรากำาลงัใหม้ปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัภาระงาน 
ตลอดจนการกำาหนดสายงานและคณุสมบตัเิฉพาะตำาแหน่ง ใหต้รงกบั
บทบาท ภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลมากยิง่ขึน้ โดยจดุเนน้คอื 
กำาหนดสายงานทีส่อดคลอ้งกบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบมากทีส่ดุ พรอ้มทัง้
เอือ้ตอ่การบรหิารทรัพยากรบคุคล อนัไดแ้ก ่  การโอน  การยา้ย  การ
วางแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี เป็นตน้ ทัง้นีอ้งคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลดอนดัง่  ไดพ้จิารณาดว้ยวา่อตัรากำาลงัทีม่อียูใ่นปัจจบุนั มคีณุสมบตัิ
ทัง้ในเชงิคณุภาพและปรมิาณเป็นอยา่งไรเพือ่ใหส้ามารถบรหิารกำาหนดอตัรา
กำาลงัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุโดยใหพ้จิารณาความเหมาะสมในเชงิคณุสมบตั ิ
ความรู ้ทักษะ วฒุกิารศกึษา กลุม่อาชพีทีเ่หมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรับผดิ
ชอบหลกั ดงันี้

- สำานกัปลดั คณุสมบตั ิ ความรู ้ทักษะ วฒุกิารศกึษา 
ทีใ่ชใ้นการบรรจ ุและแตง่ตัง้ใหพ้นักงานสว่นตำาบล  ลกูจา้งประจำา และ
พนักงานจา้ง ดำารงตำาแหน่งในสำานักปลดั สว่นใหญจ่ะเนน้ทีเ่รือ่งการวางแผน
นโยบาย อำานวยการทัว่ไป  การบรกิารสาธารณ ฯลฯ สว่นวฒุกิารศกึษา ทีใ่ช ้
ในการบรรจแุตง่แตง่จะใชค้ณุวฒุติามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของแตล่ะ
สายงาน  เพือ่ใหพ้นักงานแตล่ะตำาแหน่งสามารถปฏบิตังิานไดเ้ต็มความ
สามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ทีแ่ตล่ะคนมี

- กองคลงั คณุสมบตั ิ ความรู ้ทักษะ วฒุกิารศกึษา ที่
ใชใ้นการบรรจ ุและแตง่ตัง้ใหพ้นักงานสว่นตำาบล  ลกูจา้งประจำา และ
พนักงานจา้ง ดำารงตำาแหน่งในกองคลงั จะเนน้ทีเ่รือ่งการเงนิ  การบญัช ี การ
พัสด ุ การจัดเก็บรายได ้ ฯลฯ สว่นวฒุกิารศกึษา ทีใ่ชใ้นการบรรจแุตง่ตัง้จะ



ใชค้ณุวฒุติามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของแตล่ะสายงาน  เพือ่ใหพ้นักงาน
แตล่ะตำาแหน่งสามารถปฏบิตังิานไดเ้ต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ 
ประสบการณ์ทีแ่ตล่ะคนมี

- กองชา่ง คณุสมบตั ิ ความรู ้ทักษะ วฒุกิารศกึษา ที่
ใชใ้นการบรรจ ุและแตง่ตัง้ใหพ้นักงานสว่นตำาบล  ลกูจา้งประจำา และ
พนักงานจา้ง ดำารงตำาแหน่งในกองชา่ง สว่นใหญจ่ะเนน้ทีเ่รือ่งสายงานชา่ง  
การกอ่สรา้ง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สว่นวฒุกิารศกึษา 
ทีใ่ชใ้นการบรรจแุตง่แตง่จะใชค้ณุวฒุติามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของ
แตล่ะสายงาน  เพือ่ใหพ้นักงานแตล่ะตำาแหน่งสามารถปฏบิตังิานไดเ้ต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ทีแ่ตล่ะคนมี

- กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม คณุสมบตั ิ 
ความรู ้ทักษะ วฒุกิารศกึษา ทีใ่ชใ้นการบรรจ ุและแตง่ตัง้ใหพ้นักงานสว่น
ตำาบล  ลกูจา้งประจำา และพนักงานจา้ง ดำารงตำาแหน่งในกองการศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สว่นใหญจ่ะเนน้ทีเ่รือ่งการวางแผนการศกึษา  การ
พัฒนาการศกึษา  ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน่  ภมูปัิญญา  การบรกิาร
สาธารณ ฯลฯ  สว่นวฒุกิารศกึษา ทีใ่ชใ้นการบรรจแุตง่ตัง้จะใชค้ณุวฒุติาม
มาตรฐาน
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กำาหนดตำาแหน่งของแตล่ะสายงาน  เพือ่ใหพ้นักงานแตล่ะตำาแหน่งสามารถ
ปฏบิตังิานไดเ้ต็มความสามารถและตรงตามความรู ้ ประสบการณ์ทีแ่ตล่ะคน
มี

เมือ่นำากรอบแนวความคดิการวเิคราะหอ์ตัรากำาลงั (Effective 
Manpower Planning Framework) มาพจิารณาอตัรากำาลงัของหน่วย
งานโดยเปรยีบเสมอืนกระจก 6 ดา้น สะทอ้นและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอตัรากำาลงั ในองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ ทีม่อียูด่งันี้

                 กระจกดา้นที ่  1   Strategic objective: เพือ่ใหก้าร
ดำาเนนิการขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ บรรลผุลตามพันธกจิทีต่ัง้ไว ้
จำาเป็นตอ้งจัดสรรอตัรากำาลงั ใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมายการดำาเนนิการ โดย
จะเป็นการพจิารณาวา่งานในปัจจบุนัทีด่ำาเนนิการอยูนั่น้ครบถว้นและตรงตาม
ภารกจิหรอืไมอ่ยา่งไร หากงานทีท่ำาอยูใ่นปัจจบุนัไมต่รงกบัภารกจิในอนาคต
ก็ตอ้งมกีารวางแผนกรอบอตัรากำาลงัใหป้รับเปลีย่นไปตามทศิทางในอนาคต 
รวมถงึหากงานในปัจจบุนับางสว่นไมต่อ้งดำาเนนิการแลว้ อาจทำาใหก้าร



จัดสรรกำาลงัคนของบางสว่นราชการเปลีย่นแปลงไป ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิการเตรี
ยมความพรอ้มในเรือ่งกำาลงัคนใหร้องรับสถานการณ์ในอนาคต

                กระจกดา้นที่     2   Supply pressure: เป็นการนำาประเด็น
คา่ใชจ้า่ยเจา้หนา้ทีเ่ขา้มารว่มในการพจิารณา เพือ่การจัดการทรัพยากร
บคุคลมอียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุโดยในสว่นนีจ้ะคำานงึการจัดสรร
ประเภทของพนักงานสว่นตำาบล  ลกูจา้งประจำา และพนักงานจา้ง โดยใน
หลกัการแลว้การจัดประเภทลกัษณะงานผดิจะมผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ
และตน้ทนุในการทำางานขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่  ดงันัน้ในการ
กำาหนดอตัรากำาลงัจะตอ้งมกีารพจิารณาวา่ตำาแหน่งทีก่ำาหนดในปัจจบุนัมี
ความเหมาะสมหรอืไม ่หรอืควรเปลีย่นลกัษณะการกำาหนดตำาแหน่ง เพือ่
ใหก้ารทำางานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้

                  การวางแผนอตัรากำาลงัในดา้นนี ้ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนดัง่  ไดก้ำาหนดอตัรากำาลงัในแตล่ะสว่นราชการประกอบดว้ย  หวัหนา้
สว่นราชการ  1 อตัรา  ตำาแหน่งระดบัผูอ้ำานวยการกอง  มหีนา้ทีบ่งัคบับญัชา
บคุลากรในสว่นราชการนัน้ ๆ ทกุตำาแหน่ง  ตำาแหน่งรองลงมา จะเป็น 
ตำาแหน่งแตล่ะงาน ซึง่ กำาหนดเป็นสายงานวชิาการ ผูม้คีณุวฒุริะดบัปรญิญา
ตร ี ตำาแหน่งสายงานทั่วไป  ผูม้คีณุวฒุติำา่กวา่ปรญิญาตร ีลกูจา้งประจำา 
พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งทัว่ไป  ตามลำาดบั  การกำาหนดใน
ลำาดบัชัน้เพือ่สะดวกในการบงัคบับญัชาและมผีูรั้บผดิชอบสายงานนัน้ ๆ เป็น
ผูม้คีวามรูป้ระสบการณ์ ทีแ่ตล่ะตำาแหน่งควรมเีป็นสำาคญั 

                  กระจกดา้นที ่  3   Full Time Equivalent (FTE): 
เป็นการนำาขอ้มลูเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานตามกระบวนการจรงิ (Work 
process) ในอดตีเพือ่วเิคราะหป์รมิาณงานตอ่บคุคลจรงิ อยา่งไรก็ดกีอ่นจะ
คำานวณ FTE ตอ้งมกีารพจิารณาปรมิาณงานดงัตอ่ไปนี้

o พจิารณางานพนกังานสว่นตำาบลลกูจา้งประจำาและ
พนกังานจา้ง ในสายงานวา่

 สอดคลอ้งกบัสว่นราชการ /สว่นงานนีห้รอืไม่
 มภีาระงานทีต่อ้งอาศยัสายงานดงักลา่วหรอืไม่
 การมสีายงานนีใ้นสว่นราชการ เอือ้ตอ่การบรหิาร

ทรัพยากรบคุคลหรอืไม่

o พจิารณาปรบัเปลีย่นสายงานเมือ่พบวา่



 ลกัษณะความเชีย่วชาญไมส่อดคลอ้งกบังานหลกัของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
พระเพลงิ
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 ไมม่ภีาระงาน/ความรับผดิชอบทีต่อ้งอาศยัสายงานดงั

กลา่ว / หรอืทดแทนดว้ย
สายงานอืน่ทีเ่หมาะสมกวา่ได ้

 การมสีายงานนีใ้นหน่วยงานมไิดช้ว่ยเอือ้ตอ่การบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล

กระจกดา้นที ่  4    Driver: เป็นการนำาผลลพัธท์ีพ่งึประสงคข์อง
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ (ทีย่ดึโยงกบัตวัชีว้ดั (KPIs) และพันธกจิ
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่) มายดึโยงกบัจำานวนกรอบกำาลงัคนที่
ตอ้งใช ้สำาหรับการสรา้งผลลพัธท์ีพ่งึประสงคใ์หไ้ดต้ามเป้าหมาย โดยเนน้ที่
การปฏบิตังิาน การบรหิารราชการ สอดคลอ้งและตอบโจทยก์บัการประเมนิ
ประสทิธภิาพขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่  (การตรวจประเมนิ LPA)

กระจกดา้นที ่  5    360° และ Issues: นำาประเด็นการบรหิาร
คน/องคก์รมาพจิารณา อยา่งนอ้ยใน 3 ประเด็นดงันี้

 ประเด็นเรือ่งการจดัโครงสรา้งองคก์ร     เนือ่งจากการจัด
โครงสรา้งสว่นราชการและการแบง่งานในแตล่ะสว่นราชการนัน้จะมผีลตอ่
การกำาหนดกรอบอตัรากำาลงัเป็นจำานวนมาก เชน่ หากกำาหนดโครงสรา้งสว่น
ราชการ หรอื กำาหนดฝ่าย มากจะทำาใหเ้กดิตำาแหน่งงานขึน้อกีตามมาไมว่า่
จะเป็นระดบัหวัหนา้สว่นราชการ งานในสว่นราชการ  งานธรุการ งาน
สารบรรณและงานอืน่  ซึง่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ พจิารณาทบทวน
วา่การกำาหนดโครงสรา้งในปัจจบุนัของแตล่ะสว่นราชการนัน้มคีวามเหมาะสม
แลว้ โดยปัจจบุนั ม ี๔ สว่นราชการ ไดแ้ก ่สำานักปลดั กองคลงั  กองชา่ง  
กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  

 ประเด็นเรือ่งการเกษยีณอายรุาชการ   เนือ่งจากองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ เป็นองคก์รทีม่ขีา้ราชการสงูอายจุำานวนหนึง่ ดังนัน้
จงึตอ้งมกีารพจิารณาถงึการเตรยีมการเรือ่งกรอบอตัรากำาลงัทีจ่ะรองรับการ
เกษียณอายขุองขา้ราชการ ทัง้นีไ้มว่า่จะเป็นการถา่ยทอดองคค์วามรู ้การ
ปรับตำาแหน่งอตัรากำาลงัทีเ่หมาะสมขึน้ทดแทนตำาแหน่งทีจ่ะเกษียณอายุ
ออกไป เพือ่ใหส้ามารถมบีคุลากรปฏบิตังิานตอ่เนือ่ง และสามารถคาดการณ์ 



วางแผนกำาหนดเพือ่รองรับสถานการณ์ในอนาคตขา้งหนา้เกีย่วกบักำาลงัคน
ได ้

 มมุมองของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเขา้มาประกอบการ  
พจิารณา โดยเป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากแบบสอบถามหรอืการสมัภาษณ์ผู ้
บรหิาร หรอื หวัหนา้สว่นราชการซึง่ประกอบดว้ย  นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลดอนดัง่  รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่  ปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ และหวัหนา้สว่นราชการ ทัง้ ๔ สว่นราชการ และ ๑
หน่วยงาน การสอบถาม หรอืการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารหรอืหวัหนา้สว่นราชการ
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่  เป็นการวางแผนและเตรยีมการในมมุ
มองของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน เพือ่ปรับปรงุและกำาหนดทศิทางให ้
สอดคลอ้งในทศิทางเดยีวกนั ระหวา่งผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน

กระจกดา้นที ่  6   Benchmarking: เปรยีบเทยีบสดัสว่นอตัรา
กำาลงักบัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลขนาดเดยีวกนั  พืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั  ซ ึง่
ไดแ้ก ่ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองเม็ก และองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
หนองสองหอ้ง  ซึง่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทัง้สองแหง่  เป็นหน่วยงานที่
อยูใ่นเขตพืน้ทีต่ดิตอ่กนั จำานวนหมูบ่า้นประชาชน         ภมูปิระเทศ  บรบิท 
ในลกัษณะเดยีวกนั

3.3 ขอบเขตและแนวทางจัดทำาแผนอตัรากำาลงั 3 ปี ประจำาปีงบประมาณ  
๒๕๖ 4 – ๒๕๖ 6

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่  ไดแ้ต่งตัง้คณะทำางานจัดทำา
แผนอตัรากำาลงั ๓ ปีประจำาปี งบประมาณ  ๒๕๖ 4 – ๒๕๖ 6 ซึง่ประกอบ
ด้วย  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเป็นประธาน  ปลดั องคก์ารบรหิาร
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สว่นตำาบล  หวัหนา้สวนราชกา รเป็นคณะทำางาน  มนัีกทรัพยากรบคุคล 
เป็นเลขานุการ  จัดทำาแผนอตัรากำาลงั ๓ ปี โดยมขีอบเขตเนือ้หาครอบคลมุ
ในเรือ่งตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี้

3.3.1 วเิคราะหภ์ารกจิ  อำานาจหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ ตามกฎหมายจัดตัง้องคก์รปกครองสวน
ทอ้งถิน่  และตามพระราชบญัญัตกิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย อำา
นาจใหแ้กอ่งคกรปกครอง สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอืน่ให ้
สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนา เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิแผนพัฒนาจังหวดั 



แผนพัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล นโยบายผูบ้รหิารและ สภาพปัญหาของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่

3.3.2 กำาหนดโครงสรา้งการแบง่ส่วนราชการภายในและการ
จัดระบบงาน เพือ่รองรับภารกจิ ตามอำานาจหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ ให ้
สามารถแกป้ัญหาขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ไดอยางมปีระสทิธภิาพและ 
ตอบสนอง ความตอ้งการของประชาชน

3.3.3 กำาหนดตำาแหน่งในสายงานต่างๆ จำานวนตำาแหนง และ
ระดบัตำาแหนง ใหเหมาะสม กบัภาระห  นา้ทีค่วามรับผดิชอบ ปรมิาณงาน และ
คณุภาพของงาน รวมทัง้สร้างความก้าวหน้าในสายอาชพีของกลุม่งานตา่งๆ

3.3.๔ กำาหนดความต้องการพนักงานจา้งในองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลดอนดัง่ โดยให้หวัหนา้สว่น ราชการเข้ามามสีว่นรว่ม เพือ่กำาหนด
ความจำาเป็นและความตอ้งการในการใชพ้นักงานจ้างใหต้รงกบัภารกจิและ 
อำานาจหนา้ททีท่ีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งแท้จรงิ และตอ้งคำานงึถงึโครงสรา้งส่วน
ราชการ และพนักงานสว่นตำาบลลกูจางประจำาในองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 
ประกอบการกำาหนดประเภทตำาแหนงพนักงานจ า้ง

3.3.๕ กำาหนดประเภทตำาแหนงพนักงานจ า้ง จำานวนตำาแหนง
ใหเ้หมาะสมกบัภารกจิ อำานาจ หนา้ที ่ความรับผดิชอบ ปรมิาณงานและ
คณุภาพของงานใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างสว่นราชการขององคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลดอนดัง่

3.3.๖ จัดทำากรอบอตัรากำาลงั ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดา    
นการบรหิารงานบคุคลตองไมเกนิ   รอ้ยละสีส่บิของงบประมาณรายจ่าย

3.3.๗ ใหพ้นักงานสว่นตำาบล ลกูจ้างประจำาและพนักงานจ้าง
ทกุคน ไดรับ การพฒันาความรู ้ความสามารถอย่างนอ้ยปีละ ๑ คร ัง้

3.4 ความสำาคญัของการกำาหนดกรอบอตัรากำาลงัคน
การวางแผนกำาลงัคนและการกำาหนดกรอบอตัรากำาลงัคนมคีวาม

สำาคญั เป็นประโยชนต์อ่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลและสง่ผลกระทบตอ่ความ
สำาเร็จหรอืความลม้เหลวของ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล การกำาหนดอตัรา
กำาลงัคนอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่งจะชว่ยทำาใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนดัง่ สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเร็วไดอ้ยา่งทันทว่งททีำาใหก้ารจัดหา การใชแ้ละการพัฒนาทรัพยากร
บคุคลเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การกำาหนดกรอบอตัรากำาลงัคนจงึมี
ความสำาคญัและเป็นประโยชนโ์ดยสรปุได ้ดงันี้
                  3.4.1 ทำาใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ สามารถ
พยากรณ์สิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต จากการเปลีย่นแปลงทางดา้น



เศรษฐกจิ การเมอืง กฎหมาย และเทคโนโลยทีำาใหอ้งคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลดอนดัง่สามารถวางแผนกำาลงัคนและเตรยีมการรองรับกบัเหตกุารณ์ดงั
กลา่วไวล้ว่งหนา้ (Early Warning) ซึง่จะชว่ยทำาใหปั้ญหาทีอ่งคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ จะเผชญิในอนาคตเกีย่วกบัทรัพยากรบคุคลลด
ความรนุแรงลงได ้
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                 3.4.2 ทำาใหท้ราบขอ้มลูพืน้ฐานทัง้ดา้นอปุสงคแ์ละอปุทาน
ของทรัพยากรบคุคลทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและในอนาคต องคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลดอนดัง่  จงึสามารถวางแผนลว่งหนา้เกีย่วกบัการใชท้รัพยากรบคุคล
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มตา่งๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป
                  3.4.3 การกำาหนดกรอบอตัรากำาลงัคนจะเป็นกจิกรรมเชือ่ม
โยงระหวา่งการจัดการทรัพยากรบคุคลและการวางแผนเชงิกลยทุธข์อง
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ ใหส้อดคลอ้งกนัทำาใหก้ารดำาเนนิการของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพนำาไปสูเ่ป้า
หมายทีต่อ้งการ
                  3.4.4 ชว่ยลดปัญหาดา้นตา่งๆ เกีย่วกบัการบรหิารกำาลงัคน 
เชน่ ปัญหาโครงสรา้งอายกุำาลงัคน ปัญหาคนไมพ่อกบังานตามภารกจิใหม ่
เป็นตน้ ซึง่ปัญหาบางอยา่งแมว้า่จะไมอ่าจแกไ้ขใหห้มดสิน้ไปไดด้ว้ยการ
วางแผนกำาลงัคนแตก่ารทีห่น่วยงานไดม้กีารวางแผนกำาลงัคนไวล้ว่งหนา้ก็จะ
ชว่ยลดความรนุแรงของปัญหานัน้ลงได ้
                  3.4.5 ชว่ยใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ สามารถทีจ่ะ
จัดจำานวน ประเภท และระดบัทักษะของกำาลงัคนใหเ้หมาะสมกบังานในระยะ
เวลาทีเ่หมาะสม ทำาใหก้ำาลงัคนสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สง่ผลใหท้ัง้กำาลงัคนและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ บรรลวุตัถปุระสงค์
ทีก่ำาหนดไวอ้นัจะสง่ผลใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนดัง่ โดยรวม
                 3.4.6 การกำาหนดกรอบอตัรากำาลงัคนจะทำาใหก้ารลงทนุใน
ทรัพยากรบคุคลขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ เกดิประโยชนส์งูสดุ
และไมเ่กดิความสญูเปลา่อนัเนือ่งมาจากการลงทนุผลติและพัฒนาทรัพยากร
บคุคลของหน่วยงานไมต่รงกบัความตอ้งการ
                3.4.7 ชว่ยทำาใหเ้กดิการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ (Equal Employment Opportunity : EEO) เนือ่งจาก
การกำาหนดกรอบอตัรากำาลงัจะนำาไปสูก่ารวางแผนกำาลงัคนทีม่ปีระสทิธภิาพ 



อนัจะสง่ผลใหก้ารจัดการทรัพยากรบคุคลบรรลผุลสำาเร็จ โดยเริม่ตัง้แต่
กจิกรรมการสรรหา การคดัเลอืก การบรรจแุตง่ตัง้ การพัฒนาและฝึกอบรม 
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การวางแผนความกา้วหนา้ในสายอาชพี การ
วางแผนสบืทอดตำาแหน่ง การจา่ยคา่ตอบแทน เป็นตน้

1.ปจัจยัภายใน  (Internal Environment 
Analysis)  ไดแ้ก่
1.1 S มาจาก Strengths 

หมายถงึ จดุเดน่หรอืจดุแข็ง ซ ึง่เป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน เป็นขอ้ดทีี ่เกดิจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เชน่ จดุแข็งดา้น
กำาลงัคน จดุแข็งดา้นการเงนิ จดุแข็งดา้นการผลติ  จดุแข็ง ดา้นทรัพยากร
บคุคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากจดุแข็งในการกำาหนดกลยทุธ ์           

1.2 W มาจาก Weaknesses 
หมายถงึ จดุดอ้ยหรอืจดุออ่น ซึง่เป็นผลมาจากปัจจัย

ภายใน  เป็น ปัญหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในตา่งๆ 
ขององคก์ร ซึง่องคก์รจะตอ้งหาวธิใีนการแกปั้ญหานัน้  
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2.ปจัจยัภายนอก  (External Environment 
Analysis)  ไดแ้ก่
2.1 O มาจาก Opportunities 

หมายถงึ โอกาส  เป็นผลจากการทีส่ภาพแวดลอ้ม 
ภายนอกขององคก์รเอือ้ประโยชนห์รอืสง่เสรมิการ ดำาเนนิงานขององคก์ร 
โอกาสแตกตา่งจากจดุแข็งตรงทีโ่อกาสนัน้ เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก แตจ่ดุแข็งนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน  ผูบ้รหิารทีด่จีะ
ตอ้งเสาะ แสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสนัน้

2.2 T มาจาก Threats 
หมายถงึ อปุสรรค  เป็นขอ้จำากดัทีเ่กดิจากสภาพ

แวดลอ้ม ภายนอก ซึง่การบรหิารจำาเป็นตอ้งปรับกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งและ
พยายามขจัดอปุสรรค ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดจ้รงิ



การวเิคราะหจ์ดุเดน่ จดุดอ้ย โอกาส และขด้จำากดั (โดยเทคนคิ
(SWOT)

วเิคราะห์  ปจัจยัภายใน ภายนอก     (SWOT)  
ของ  บคุลา  กรในสงักดั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนด ัง่   (  ระดบัตวั  

บคุลากร  )  

จดุแข็ง   S
1. มภีมูลิำาเนาอยูใ่นพืน้ที ่อบต. 
และพืน้ทีใ่กล ้อบต.
2. มอีายเุฉลีย่ ๒๕ – 4 ๐ ปี เป็น
วยัทำางาน
3. มผีูห้ญงิมากกวา่ผูช้ายทำาให ้
การทำางานละเอยีด
   รอบครอบไมม่พีฤตกิรรมเสีย่งตอ่
การทจุรติ
4. มกีารพัฒนาศกึษาหาความรู ้
เพิม่เตมิอยูเ่สมอ
5. เป็นคนในชมุชนสามารถทำางาน
คลอ่งตวั  โดยใช ้
    ความสมัพันธส์ว่นตวัได ้

จดุออ่น W
1. บางสว่นมคีวามรูไ้มส่อดคลอ้ง
กบัภารกจิของ อบต.
2. ทำางานในลกัษณะเชือ่ความคดิ
สว่นตวัมากกวา่หลกัการและ
เหตผุลทีถ่กูตอ้งของทางราชการ
3. มภีาระหนีส้นิ

โอกาส O
1. มคีวามใกลช้ดิคุน้เคยกบั
ประชาชนทำาใหเ้กดิความรว่มมอืใน
การทำางานงา่ยขึน้
2. มคีวามจรงิใจในการพัฒนาอทุศิ
ตนไดต้ลอดเวลา
3. ชมุชนยังมคีวามคาดหวงัในตวัผู ้
บรหิารและการทำางานและ 
อบต.ในฐานะตวัแทน

ขอ้จำากดั     T
1. สว่นมากมเีงนิเดอืน/คา่จา้งนอ้ย
รายไดไ้มเ่พยีงพอ
2. ระดบัความรูไ้มเ่หมาะสม
สอดคลอ้งกบัความยากของงาน
3. พืน้ทีก่วา้งทำาใหบ้คุลากรทีม่อียู่
ไมพ่อใหบ้รกิาร
4. มคีวามกา้วหนา้ในวงแคบ
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วเิคราะหป์จัจยัภายใน ภายนอก   (SWOT)  
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนด ัง่   (  ระดบัองคก์ร  )  

จดุแข็ง   S
1. บคุลากรมคีวามรักถิน่ไม่
ตอ้งการยา้ย
2. การเดนิทางสะดวกทำางานเกนิ
เวลาได ้
3. ชมุชนยังมคีวามคาดหวงัในตวัผู ้
บรหิารและการ
    ทำางาน และ อบต.ในฐานะ
ตวัแทน
4. มกีารสง่เสรมิการศกึษาและฝึก
อบรมบคุลากร
5. ใหโ้อกาสในการพัฒนาและสง่
เสรมิความกา้วหนา้ของบคุลากร
ภายในองคก์รอยา่งเสมอภาคกนั
6. สง่เสรมิใหม้กีารนำาความรูแ้ละ
ทักษะใหม ่ๆ ทีไ่ดจ้ากการศกึษา
และฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏบิตัิ
งาน

จดุออ่น   W
1. ขาดบคุลากรทีม่คีวามรูเ้ฉพาะ
ดา้นทางวชิาชพี
2. พืน้ทีพั่ฒนากวา้ง ปัญหามาก
ทำาใหบ้างสายงานมบีคุลากรไม่
เพยีงพอหรอืไมม่ี
3. อาคารสำานักงานคบัแคบ 

โอกาส O
1. ประชาชนใหค้วามรว่มมอืในการ
พัฒนา อบต.ดี
2. มคีวามคุน้เคยกนัทกุคน
3. บคุลากรมถีิน่ทีอ่ยูก่ระจายทั่ว

ขอ้จำากดั     T
1. มรีะบบอปุถมัภแ์ละกลุม่พรรค
พวกจาก ความสมัพันธแ์บบเครอื
ญาตใินชมุชน การ  ดำาเนนิการทาง
วนัิยเป็นไปไดย้ากมักกระทบญาติ



การวเิคราะหผ์ลผลติประสทิธภิาพ(Productivity) และ
กระบวนการทำางาน(Workflow analysis) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่

เขต อบต. ทำาใหรู้ ้สภาพพืน้ที ่
ทัศนคตขิองประชาชนไดด้ี
4. บคุลากรมกีารพัฒนาความรู ้
ปรญิญาตร ี/ปรญิญาโทเพิม่ขึน้
5. ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาตาม
สายงานมบีทบาทในการชว่ยให ้
บคุลากรบรรลเุป้าประสงค์

พีน่อ้ง
2. ขาดบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ
บางสายงานความรูท้ีม่จีำากดัทำาให ้
ตอ้งเพิม่พนูความรูใ้หห้ลากหลาย
จงึจะทำางานได ้ครอบคลมุภารกจิ 
ของ อบต.
3. งบประมาณนอ้ยเมือ่เปรยีบ
เทยีบกบัพืน้ที ่จำานวน
    ประชากร และภารกจิ
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                การวเิคราะหผ์ลผลติประสทิธภิาพและกระบวนการทำางาน เพือ่
หาจดุบกพรอ่ง และสามารถทำาการปรับปรงุใหด้ขี ึน้ เพือ่เป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพในการทำางาน

ปจัจยัภายใน

1. บคุลากรระดบับรหิารมคีวามรู ้ความสามารถทีห่ลากหลายดา้น และ
มปีระสบการณ์ในการทำางาน

2. มบีคุลกิภาพด ีมนุษยส์มัพันธด์ ีสขุภาพออ่นนอ้ม ใหเ้กยีรตซิ ึง่กนั
และกนั

3. มคีวามขยันและอดทน
4. เป็นคนรุน่ใหม ่ทีม่คีวามทันสมัย และพรอ้มทีจ่ะปรับตวัเพือ่รองรับ

การเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์



5. บคุลากรภายในองคก์รสว่นใหญม่รีะดบัการศกึษาคอ่นขา้งสงู คอื 
ระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท

6. มงีบประมาณในการพัฒนาบคุลากรทีเ่พยีงพอ
7. กระบวนการคดิและการตดัสนิใจในการทำางานนอ้ย และการประยกุต์

ใชค้วามรูค้วามสามารถทีม่อียูเ่พือ่การทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะดา้น IT

8. การกระจายกนัอยูข่องกองงานหรอืฝ่ายงานตา่ง ๆ ดว้ยขอ้จำากดัดา้น
สถานที ่สง่ผลใหก้ารควบคมุดแูลบคุลากรเป็นไปอยา่งยากลำาบาก

9. ขาดการเรยีนรูใ้นวฒันธรรมองคก์ร ขาดจติสำานกึรักองคก์ร และขาด
ความเขา้ใจบทบาทหนา้ทีรั่บผดิชอบของตนเอง

10. ขาดทักษะในการเจรจา และตดิตอ่สือ่สารเพือ่เชือ่มการทำางาน
ระหวา่งบคุคลกบับคุคล

11. งบประมาณในการพัฒนามุง่เนน้ในดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้
ฐาน มากกวา่การพัฒนาคน

12. บคุลากรขาดระเบยีบวนัิยในการปฏบิตัติน
13. บคุลาการในระดบัปฏบิตัยิังขาดความรู ้ในขอ้ระเบยีบปฏบิตั ิหรอื

หลกัปฏบิตัริาชการ
14. ขาดการบรูณาการในการพัฒนาบคุลากรอยา่งเป็นระบบ
ปจัจยัภายนอก

1. ระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ของคนในปัจจบุนั เป็นโอกาสใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ใหญส่ามารถรับบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ และ
มคีวามรูค้วามสามารถไดเ้พิม่มากขึน้

2. วสิยัทัศนข์องผูบ้รหิารทีม่คีวามสำาคญัและเล็งเห็นถงึสภาพปัญหา 
จดุออ่นและอปุสรรคของการพัฒนาพนักงาน ซ ึง่จะเอือ้ตอ่การให ้
ความสนับสนุนในแนวทางการพัฒนาพนักงานไดอ้ยา่งเหมาะสม

3. เทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจบุนัทีม่คีวามทันสมัยเอือ้ตอ่การคน้ควา้
หาความรู ้เพือ่การพัฒนาตนเองของพนักงาน รวมถงึเป็นการอำานวย
ความสะดวกตา่ง ๆ ในการปฏบิตังิานทีค่ลอ่งตวัยิง่ขึน้

4. ก.อบต.จังหวดัลพบรุ ีเปิดโอกาสใหส้ว่นราชการจัดระบบบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลไดด้ว้ยตนเองมากขึน้

5. มสีถาบนัการศกึษาและสถาบนัทีเ่ชีย่วชาญ ทัง้หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานภายในและตา่งประเทศเป็นชอ่งทางในการการพัฒนาและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดก้วา้งขวางยิง่ขึน้
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6. การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึง่สง่ผลตอ่นโยบายรัฐบาลในการสง่
เสรมิ และสนับสนุนใหม้กีารพัฒนาบคุลากรใหต้อ้งมคีวามรู ้ความ
เชีย่วชาญมากขึน้

7. การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงทีร่วดเร็ว ทำาใหก้าร
พัฒนาพนักงาน/บคุลากรไมท่ันตอ่การเปลีย่นแปลง

8. ขอ้จำากดัในดา้นการกำาหนดอตัราคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาบคุลากร 
ซึง่มกีารปรับใหต้รงกบัอตัรากำาลงั

4. สภาพปญัหาของพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของประชาชน

จากการ สำารวจและวเิคราะหส์ภาพปัญหาภายในเขตพืน้ทีอ่งคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ พบปัญหาและความตอ้งการของประชาชนตามแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ 4 ปี  ประจำาปี 2564-2566 แบง่ออกเป็นดา้นตา่ง ๆ เพือ่
สะดวกในการดำาเนนิการแก้ไขใหต้รง กบัความตอ้งการประชาชนอยา่ง
แทจ้รงิ เชน่

4.๑  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

-  จัดใหม้แีละบำารงุรักษาทางนำ้าและทางบก

-  จัดใหม้นีำ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภคและการเกษตร

-  ใหม้แีละบำารงุรักษาการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวธิอีืน่

-  ใหม้กีารก่อสรา้งและปรับปรงุถนน  ทอ่นำ้าหรอืรางระบาย
นำ้ายังไมท่ั่วถงึ 

-  การสาธารณูปโภคและการกอ่สรา้งสรา้งอืน่ไ

 - การสาธารณูปการ 

-  การขยายเขตและการตดิตัง้ระบบไฟฟ ายังไม ทัว่ถงึ

4.2 ดา้นเศรษฐกจิ 

-  ประชาชนวา่งงาน  และมรีายไดไ้มเ่พยีงพอตอ่การใช ้
จา่ย

-  การขาดเงนิทนุ และอปุกรณ์ในการประกอบอาชพี 



-  ประชาชนขาดความรู้เพือ่ไปพัฒนาอาชพีเพิ่มเตมิ

4.3 ดา้นสงัคม 

-  การเสรมิสร้างคณุธรรมและจรยิธรรม 

-  การส่งเสรมิใหเ้ด็กรูจั้กใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

-  การจัดหาสถานที ่ รวมถงึวสัดอุปุกรณ์ในการออกกำาลงั
กายในชมุชนมไีมเ่พยีงพอ 

-  การดแูล  และการใหค้วาชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส  คน
ชรา ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส์

-  การส่งเสรมิและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  
และส่งเสรมิการมสีว่นรว่มในการพัฒนาชมุชนของ
ประชาชนรวมทัง้การพัฒนาศกัยภาพของผู้นำาชมุชน 

-  ปัญหายาเสพตดิ 

-  การตดิตัง้สญัญาณไฟเตอืนและเครือ่งหมายจราจรยังไม่
ทัว่ถงึ 

-  การตดิตัง้ป้ายบอกทาง  ปา้ยชือ่ชมุชน  ป้ายชือ่ซอย
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4.4  ด้านการเมอืงการบรหิาร 

-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรือ่งการมสี วนร วมในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

-  การรับทราบข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 

-  พนักงานสว่นตำาบล ลกูจา้งประจำา และพนักงานจา้ง  
ต องปรับปรงุกระบวนการทำางาน  ใหต้อบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อยา่งรวดเร็ว 

-  การปรับปรงุและพัฒนารายได ขององคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบล



4.5 ผลผลติดา้นสิง่แวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

-  การปรับปรงุภมูทิัศน ภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบล

-  การจัดวางระบบผงัเมอืงรวม 

-  การจัดเก็บและกำาจัดขยะมลูฝอย 

-  การบำารงุรักษาระบบระบายนำ้า

-  การตรวจวเิคราะห์ดา้นสิง่แวดล อม 

-  การสร้างจติสำานกึและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

4.6 ดา้นสาธารณสขุ

-  ด้านสขุภาพอนามัย 

-  การแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อ

4.7 ดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม

-  การส่งเสรมิดา้นการศกึษา 

-  การจัดหาแหล่งเรยีนรู้ในชมุชน 

-  การใหค้วามช วยเหลอืเด็กทีด่้อยโอกาสทางการศกึษา 

- การสง่เสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่

-  รักษาขนบธรรมเนยีมและภมูปัิญญาชาวบา้น

5. ภารกจิ  อำานาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอน
ด ัง่

 การพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ นัน้ 
เป็นการสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนในการรว่มคดิรว่มแกไ้ขปัญหารว่มสรา้ง
รว่มจัดทำาสง่เสรมิความเขม้แข็งของชมุชนในเขตพืน้ทีข่ององคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลดอนดัง่ ใหม้สีว่นรว่มในการพัฒนาทอ้งถิน่ในทกุดา้น การพัฒนา
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ดอนดัง่ จะสมบรูณ์ได ้จำาเป็นตอ้งอาศยัความรว่ม



มอืของชมุชน ในพืน้ทีใ่หเ้กดิความตระหนักรว่มกนัแกไ้ขปัญหาและความ
เขา้ใจในแนวทางแกไ้ขปัญหากนัอยา่งจรงิจัง องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอน
ดัง่ ยังไดเ้นน้ใหค้นเป็นศนูยก์ลางของการพัฒนาในทกุกลุม่ทกุวยัของ
ประชากร นอกจากนัน้ยังไดเ้นน้การสง่เสรมิ และสนับสนุนใหก้ารศกึษาเด็ก
กอ่นวยัเรยีน และพัฒนา
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เยาวชนใหพ้รอ้มทีจ่ะเป็นบคุลากรทีม่คีณุภาพโดยยดึกรอบแนวทางในการ
จัดระเบยีบการศกึษา สว่นดา้นอาชพีนัน้ จะเนน้พัฒนาเศรษฐกจิชมุชนพึง่
ตนเองในทอ้งถิน่ และยังจัดตัง้เศรษฐกจิแบบพอเพยีงโดยสว่นรวม

           การวเิคราะหภ์ารกจิ อำานาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบล ตามพระราชบญัญัตสิภาตำาบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 
พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขจนถงึปัจจบุนั และตามพระราชบญัญัตกิำาหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
และทีแ่กไ้ขจนถงึปัจจบุนั และรวบรวมกฎหมายอืน่ของ อบต. ใชเ้ทคนคิ 
SWOT เขา้มาชว่ย ทัง้นี ้เพือ่ใหท้ราบวา่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลมอีำานาจ
หนา้ทีท่ีจ่ะเขา้ไปดำาเนนิการแกไ้ขปัญหาในเขตพืน้ทีใ่หต้รงกบัความตอ้งการ
ของประชาชนไดอ้ยา่งไร โดยวเิคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส ภยัคกุคาม 
ในการดำาเนนิการตามภารกจิหลกั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ กำาหนด
วธิกีารดำาเนนิการตามภารกจิสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสงัคม
แหง่ชาต ิแผนพัฒนาจังหวดั แผนพัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ทัง้นีส้ามารถวเิคราะหภ์ารกจิ
ใหต้รงกบัสภาพปัญหา โดยสามารถกำาหนดแบง่ภารกจิได ้เป็น 6 ดา้น ซึง่
ภารกจิดงักลา่วถกูกำาหนดอยูใ่นพระราชบญัญัตสิภาตำาบลและองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบล พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่จนถงึปัจจบุนั และตามพระราช
บญัญัตกิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจ

5.1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  มภีารกจิทีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่
(1) จัดใหม้แีละบำารงุรักษาทางนำ้าและทางบก 
(2) ใหม้นีำ้าเพือ่การอปุโภค บรโิภค และการเกษตร 



(3) ใหม้แีละบำารงุการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวธิอีืน่ 
(4) ใหม้แีละบำารงุรักษาทางระบายนำ้า 
(5) การสาธารณูปโภคและการกอ่สรา้งอืน่ๆ 
(6) การสาธารณูปการ 

จดุแข็ง(Strengths) จดุออ่น(Weakness)

1.มถีนน คสล.ครบ 10 หมูบ่า้น 
แตไ่มค่รอบคลมุทกุสายทาง
2.มถีนนลาดยาง บรรจบกบัถนน
สายหลกั เชือ่มตอ่ไปยังอำาเภอ
บา้นไผแ่ละอำาเภอเมอืงพลและ
ตำาบลใกลเ้คยีง
3.มถีนนดนิลกูรังบรเิวณพืน้ที่
ทางการเกษตรและในหมูบ่า้น
ครบทกุหมูบ่า้น
4.ไฟฟ้า แสงสวา่งครบทกุ
หลงัคาเรอืน 10 หมูบ่า้น
5.ประปาหมูบ่า้นครอบทกุ
หมูบ่า้น

1.ถนนลกูรังมหีลมุ บอ่ การสญัจรและขนสง่
ผลผลติทางการเกษตรไมส่ะดวก
2.ถนน คสล.และถนนลาดยางบางจดุชำารดุเสยี
หายตามสภาพการใชง้าน
3.นำ้าประปาไมส่ามารถดืม่ได ้ไมส่ะอาดมสี ิง่
เจอืปน เชน่ สนมิหนิปนู
4.ไฟฟ้าทางสาธารณะไมเ่พยีงพอในจดุทีส่ำาคญั
5.ปรมิาณนำ้าไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของ
เกษตรกรในการทำานาในชว่งหนา้แลง้ และชว่ง
หนา้นำ้าปรมิาณมมีากเกนิทำาใหเ้กดินำ้าทว่มนา
6.ไมม่รีะบบการปฏริปูทีด่นิจงึเกดิปัญหาการสง่
นำ้าและระบายนำ้าตอ้งผา่นนาหลายพืน้ที่

โอกาส(Opporturtunities
)

อปุสรรค(Theats)

1.อยูใ่นเขตผังเมอืงรวมทัง้ตำาบล
2.ผังเมอืงรวมเป็นพืน้ที่
เกษตรกรรมหา้มมโีรงงาน
3.โครงการสง่นำ้า และบำารงุรักษา
ซอ่งแค แกปั้ญหาการขาดแคลน
นำ้า

1.งบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรจำานวนจำากดัไม่
สามารถกอ่สรา้งถนน คสล.
ครอบคลมุทั่วทกุพืน้ที่
2.งบประมาณหน่วยงานอืน่มจีำานวนจำากดัไม่
สามารถแกปั้ญหาได ้
3.อยูร่ะหวา่งการถา่ยโอนภารกจิจากหน่วยงาน
เดมิใหแ้ก ่อบต.การประสานงานและดำาเนนิงานมี
ปัญหา
4.พืน้ทีเ่กษตรตำาบลขา้งเคยีงซึง่อยูต่น้นำ้าจะได ้
รับนำ้ากอ่นระดบันำ้าในเขตตำาบล จงึนอ้ย



5.2 ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ  มภีารกจิทีเ่ก ีย่วขอ้ง  เชน่
(1) สง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคตดิต่อ มาตรา 67(3)
(3) ใหม้แีละบำารงุสถานทีป่ระชมุ การกฬีา การพักผอ่นหยอ่นใจ

และสวนสาธารณะ  
(4) การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชวีติเด็ก สตร ีคน

ชราและผูด้อ้ยโอกาส  
(5) การส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพ

ของประชาชน  
(6) การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัว และการรักษา

พยาบาล  

จดุแข็ง(Strengths) จดุออ่น(Weakness)

1.สภาพสงัคมแบบเครอืญาต ิมคีวามรัก
ใครชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั มคีวาม
สามัคคใีนกลุม่ชน
2.สภาพทีพั่กอาศยัจะอยูร่วมกนัเป็นก
ลุม่ในลกัษณะเครอืญาตแิละเพือ่นบา้น
ใกลเ้คยีง สามารถพึง่พาอาศยักนัได ้มี
กจิกรรมตา่ง ๆ รว่มกนั เชน่ งานบญุงาน
ประเพณีตา่ง ๆ 
3.ม ีรพ.สต.ในเขตตำาบลดอนดัง่จำานวน
1 แหง่   อสม.ครบทกุหมูบ่า้น
4.อบต.ดอนดัง่ สนับสนุนงบประมาณ
ดา้นสาธารณสขุพืน้ฐาน และสนับสนุน
งบประมาณใหก้บักองทนุหลกัประกนั
สขุภาพระดบัตำาบล อบต.ดอนดัง่

1.เยาวชนรุน่หลงัขาดการปลกูฝังคา่
นยิมของไทย สภาพสงัคมปัจจบุนั
เยาวชนมคีา่นยิมแบบตะวนัตก
2.สถาบนัครอบครัวขาดความอบอุน่จาก
สภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนัครอบครัว
ตอ้งทำางานมากขึน้ ใชเ้วลาวา่งอยูร่ว่ม
กนัในครอบครัวนอ้ย
3.เจา้หนา้ทีน่อ้ย/รับผดิชอบงานหลาย
ดา้น และขาดการพัฒนาอยา่งตอ่
เนือ่ง/ขาดความเชือ่มโยงขอ้มลู
4.งบประมาณดา้นสาธารณสขุมจีำากดั
5.ราษฎรขาดความเขา้ใจและความรว่ม
มอื การดแูลรักษาสขุภาพตนเอง

โอกาส(Opporturtunities) อปุสรรค(Theats)
1.การสง่เสรมิสถาบนัครอบครัวของ
รัฐบาล
2.การจัดตัง้กลุม่หรอืองคก์รระดบั
หมูบ่า้น

1.คา่นยิมตะวนัตกทีแ่พรสู่ส่งัคมไทย
2.ขาดการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่ว
กบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
3.การใหบ้รกิารดา้นรักษาพยาบาลของ



3 นโยบายรัฐบาลใหค้วามสำาคญัตอ่การ
พัฒนาใหเ้ด็กและเยาวชน

ราษฎรทีใ่ชส้ทิธิต์า่ง ๆ ไมเ่ทา่เทยีมกนั
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5.3 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชน สงัคม และการรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย มภีารกจิทีเ่ก ีย่วขอ้ง ดงันี้

(1) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(2) การคุม้ครองดแูลรักษาทรัพยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง

แผน่ดนิ 
(3) การผังเมอืง 
(4) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ

บา้นเมอืง 
(5) การควบคมุอาคาร
(6) การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและศลิธรรมอนัดขีอง

ประชาชนในเขตสภาตำาบล

จดุแข็ง(Strengths) จดุออ่น(Weakness)

1.ประชาชนใหค้วามรว่มมอืกบัสว่น
ราชการ

2.มกีารตดิตัง้ CCTV ณ บรเิวณที่
สำาคญั

1.ประชากรแฝงมจีำานวนเพิม่ขึน้

2.ประชาชนไมเ่ขา้ถงึระบบราชการ

โอกาส(Opporturtunities) อปุสรรค(Theats)

1.มงีบประมาณและหน่วยราชการ
อืน่เขา้พืน้ทีเ่พือ่กระตุน้และยก
ระดบัหมูบ่า้น

2.องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่
มรีถยนตบ์รรทกุนำ้าเป็นขององคก์ร

1.จำานวนประชากรแฝงทีม่อียูใ่น
พืน้ที่

2.งบประมาณยังไมเ่พยีงพอตอ่การ
แกไ้ขปัญหา เชน่ การจัดทำา
ผังเมอืง

5.4 ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ พาณิชยกรรมและการ
ทอ่งเทีย่ว มภีารกจิทีเ่ก ีย่วขอ้ง ดงันี้



(1) สง่เสรมิใหม้อีตุสาหกรรมในครอบครัว 
(2) ใหม้แีละสง่เสรมิกลุม่เกษตรกรและกจิการสหกรณ์ 
(3) บำารงุและสง่เสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร 
(4) การทอ่งเทีย่ว 
(5) กจิการเกีย่วกบัการพาณชิ 
(6) การสง่เสรมิ การฝึก และการประกอบอาชพี 
(7) การพาณชิยก์รรมและการสง่เสรมิการลงทนุ
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จดุแข็ง(Strengths) จดุออ่น(Weakness)

1.อาชพีของราษฎรสว่นใหญ่
เกษตรกรรม ทำานา

2.สามารถทำานาไดปี้ละอยา่งตำา่ 2 
ครัง้

3.มกีลุม่อาชพี และกลุม่แมบ่า้น
ผลติอาหารจำาหน่วยในชมุชน

1.เกษตรกรเกดิการแขง่ขนัทำานา
เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติสงู โดยลงทนุสงู 
ดา้นปุ๋ ยเคมแีละสารเคมเีรง่การ
เจรญิเตบิโต

2.ราคาผลผลติตกตำา่ในชว่งฤดกูาล
เก็บเกีย่วจากความชืน้และปรมิาณ
ผลผลติทีม่จีำานวนมาก

3.แมลงศตัรพูชืรบกวนทำาลายขา้ว
ทีป่ลกู

4.เกษตรกรสว่นใหญต่อ้งเชา่ทีด่นิ
ทำานา

5.เกษตรกรขาดการพัฒนาเทคนคิ
การเพิม่ผลผลติหรอืประสทิธภิาพ



ของผลผลติ

6.กลุม่อาชพีตา่ง ๆ ขาดการรวม
กลุม่ทีเ่ขม้แข็งและการบรหิารงานที่
มปีระสทิธภิาพ

7 กลุม่อาชพีตา่ง ๆ ขาดเงนิ
ทนุหมนุเวยีนเพือ่เพิม่คณุภาพ
ผลผลติของกลุม่ในระดบั OTOP 

8.การตลาดรองรับผลติภณัฑข์อง
กลุม่มนีอ้ย

โอกาส(Opporturtunities) อปุสรรค(Theats)

1.รัฐบาลมโีครงการพัฒนาดา้นการ
คมนาคมเพือ่ขนสง่สนิคา้และใหม้ี
ความเชือ่มโยง

2.มกีารสนับสนุนใหป้ลกูพชืทีเ่ป็น
อาหารของโลก

1.สภาพอากาศเป็นผลใหร้าคาขา้ว
ตกตำา่

2.การปรับตวัของราคานำ้ามันและ
ราคาสนิคา้คา่ครองชพีของราษฎร
สงูขึน้

3.การจำาหน่วยผลติภณัฑก์ลุม่
อาชพีตา่ง ๆ ในตลาดทั่วไปจำา
หน่วยไดน้อ้ย ราคาถกู
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 5.5 ดา้นการบรหิารจดัการและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม มภีารกจิทีเ่ก ีย่วขอ้ง ดงันี้

(1) การคุม้ครอง ดแูล และบำารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  



(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางนำ้า ทางเดนิ และที่
สาธารณะ รวมทัง้กำาจัดมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู  

(3) การจัดการสิง่แวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ  
(4) การกำาจัดมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู
(5) การจัดใหม้กีารจัดตัง้และดแูลระบบบำาบดันำ้าเสยีรวม

จดุแข็ง(Strengths) จดุออ่น(Weakness)
1.มนีำ้าหนอง คลอง ลำาหว้ยหลกั
2.ประชาชนใหค้วามรว่มมอืรักษา
สิง่แวดลอ้ม
3.มถีนนคสล.และถนนลาดยาง 
ทำาใหป้ระชาชนเดนิทางสะดวก

1.มผีักตบชวาในหนองคลองบงึ
2.ปรมิาณนำ้านอ้ยในหนองคลองบงึ
3.การใชป้ระโยชนห์นองนำ้า
สาธารณะไมม่าก มกีารบกุรกุที่
สาธารณะ
4.อบต.ไมม่สีถานทีก่ำาจัดขยะและ
รถเก็บขยะ

โอกาส(Opporturtunities) อปุสรรค(Theats)
1.มหีน่วยงานภาครัฐใหค้วามสนใจ
ชว่ยเหลอืพัฒนาสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ทางธรรมชาติ
2.นโยบายในเรือ่งจังหวดัสะอาดสง่
ผลใหป้ระชาชนมคีวามตืน่ตวัมาก
ขึน้

1.ประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
2.ประชาชนยังไมใ่หค้วามสำาคญั
กบัการคดัแยกขยะกอ่นกำาจัด

   

   5.6 ดา้นการศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ มภีารกจิทีเ่ก ีย่วขอ้ง ดงันี้

(1) บำารงุรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และ
วฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถิน่  

(2) สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(3) การจัดการศกึษา 
(4) การสง่เสรมิการกฬีา จารตีประเพณี และวฒันธรรมอนัดงีาม

ของทอ้งถิน่ 
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จดุแข็ง(Strengths) จดุออ่น(Weakness)

1.มโีรงเรยีนประถม 3 แหง่ สงักดั
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
จังหวดัขอนแกน่ 

2.ผูบ้รหิารทอ้งถิน่มวีสิยัทัศนด์า้น
การศกึษา

3.ผูป้กครองและองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ อบต.ดอนดัง่ ใหค้วาม
รว่มมอืพัฒนาโรงเรยีน

4.มวีดัในเขตพืน้ทีต่ำาบลดอนดัง่ 
จำานวน 5 แหง่

1.สภาพเศรษฐกจิปัจจบุนัทำาให ้
ราษฎรไมม่เีวลาประกอบกจิกรรม
ทางศาสนา

2.ขาดการถา่ยทอดศลิปวฒันธรรม
ทอ้งถิน่สูรุ่น่หลงั

3.ขาดงบประมาณบรูณจัดภมูทิัศน์

โอกาส(Opporturtunities) อปุสรรค(Theats)

1.รัฐบาลจัดสรรงบประมาณคา่วสัดุ
การศกึษา อาหารกลางวนั อาหาร
เสรมิ(นม) เพิม่ขึน้

2.มสีถาบนัการศกึษาในระดบั
ประถมศกึษา 4 แหง่ใน 

3.กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
สง่เสรมิใหพั้ฒนาเด็กกอ่นวยัเรยีน 
โดยจัดสรรอาหารเสรมินม 

1.การถา่ยโอนอตัรากำาลงัดา้นการ
ศกึษาสูท่อ้งถิน่มนีอ้ยทำาใหข้าด
บคุลากรทีม่คีวามชำานาญดา้นการ
ศกึษา

2.การสง่เสรมิกจิกรรมของสภา
วฒันธรรมในระดบัตำาบลมนีอ้ย

3.การปลกูฝังการเรยีนการสอน
ศลิปวฒันธรรมไทยในระบบ
โรงเรยีนมนีอ้ย



5.7 ดา้นการบรหิารจดัการและการสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกจิของ
สว่นราชการและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มภีารกจิทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ดงันี้

(1) สนับสนุนสภาตำาบลและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ใน
การพัฒนาทอ้งถิน่ 

(2) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีท่างราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบ
ประมาณหรอืบคุลากรใหต้ามความจำาเป็นและสมควร 

(3) การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของราษฎรในการพัฒนาทอ้งถิน่ 
(4) การประสานและใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัหินา้ทีข่อง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(5) การสรา้งและบำารงุรักษาทางบกและทางนำ้าทีเ่ชือ่มตอ่

ระหวา่งองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ 
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จดุแข็ง(Strengths) จดุออ่น(Weakness)

1.สำานักงาน อบต.ดอนดัง่ตัง้อยูใ่น
จดุศนูยก์ลาง

2.ผูบ้รหิาร 4 คน สมาชกิสภา 
อบต. 20 คน ครอบคลมุ 10 
หมูบ่า้น พนักงานสว่นตำาบล 16 
คน พนักงานจา้งตามภารกจิ 5 คน 
พนักงานจา้งทั่วไป - คน

3.การประสานงานการปฏบิตังิาน
ระหวา่งกำานัน ผูใ้หญบ่า้น สมาชกิ
สภา อบต. เป็นไปดว้ยด ีมคีวาม
รว่มมอืในการทำางาน

1.งบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรจำานวน
จำากดัไมเ่พยีงพอแกไ้ขปัญหาความ
เดอืดรอ้นใหแ้กร่าษฎร

2.อตัรากำาลงัเจา้หนา้ทีไ่มเ่พยีงพอ
และสอดคลอ้งกบัภารกจิทีไ่ดรั้บ
ถา่ยโอน

3.ราษฎรขาดความเขา้ใจในอำานาจ
หนา้ทีข่อง อบต. ขาดการตรวจ
สอบการปฏบิตังิานของ อบต.



โอกาส(Opporturtunities) อปุสรรค(Theats)

1.รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ
อดุหนุนใหท้อ้งถิน่เพิม่ขึน้  ตาม 
พ.ร.บ.กำาหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542
2.พ.ร.บ.กำาหนดแผนขัน้ตอนการก
ระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครอง
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 กำาหนดให ้
หน่วยงานราชการ ตา่ง ๆ ถา่ยโอน
ภารกจิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่
3.สมาชกิสภาฯ ผูบ้รหิาร รวมถงึ
พนักงานสว่นตำาบลไดรั้บการ
พัฒนาศกัยภาพในการทำางาน
4.การกำากบัดแูลของ อำาเภอ – 
จังหวดั ดา้นการปฏบิตังิานของ 
อบต.
5.การนำายทุธศาสตรจั์งหวดั อำาเภอ
เป็นแนวทางในการจัดทำาแผน
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนสีปี่

1.รัฐบาลมรีายไดน้อ้ยไมส่ามารถ
จัดสรรงบประมาณใหแ้ก ่อบต. 
ตามกฎหมายกำาหนด
2.พ.ร.บ.การเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เป็น
กฎหมายทีเ่ร ิม่มผีลบงัคบัใช ้การ
ปฏบิตัปิระสบปัญหาในการเลอืกตัง้
3.สว่นราชการสว่นกลาง และทอ้ง
ถิน่ขาดการประสานงานและความ
เขา้ใจในภารกจิทีถ่า่ยโอน
4.การแขง่ขนัทางการเมอืงเป็นผล
ใหค้วามสมัพันธร์ะหวา่งทอ้งทีแ่ละ
ทอ้งถิน่ลดนอ้ยลง
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จากภารกจิทัง้ 7 ดา้น ตามทีก่ฎหมายกำาหนดใหอ้ำานาจองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลสามารถจะแกไ้ขปัญหาขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอน
ดัง่ไดเ้ป็นอยา่งด ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคำานงึถงึความตอ้งการ



ของประชาชนในเขตพืน้ทีป่ระกอบดว้ย การดำาเนนิงานขององคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
แผนพัฒนาจังหวดั แผนพัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเป็นสำาคญั

การวเิคราะหภ์ารกจิงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของตำาบลดอนด ัง่ 
เพือ่กำาหนดอตัรากำาลงั
ไดก้ำาหนดไว ้5 ยทุธศาสตร ์ดงันี้
           # ยทุธศาสตรท์ี ่   1    เศรษฐกจิพอเพยีง  # 

- การสง่เสรมิการเกษตรปลอดสารพษิ  สง่เสรมิการปลกูพชื
สมนุไพรการพัฒนาคณุภาพดนิ การพัฒนาบคุลากรทางการเกษตรพัฒนา
คณุภาพสนิคา้หนึง่ตำาบลหนึง่ผลติภณัฑเ์กษตรกรรมครบวงจร ตามแนว
ทฤษฏใีหมส่ง่เสรมิใหม้ตีลาดเพือ่เป็นศนูยก์ลางในการจำาหน่ายสนิคา้
การเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหลง่นำ้าเพือ่การเกษตร   

- พัฒนาและบรหิารจัดการแหลง่นำ้าธรรมชาต ิค ูคลอง หนอง บงึ
แหลง่นำ้าชลประทาน ใหส้ามารถเก็บกกันำ้าไดต้ลอดปี ฟ้ืนฟแูละอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เชน่ ป่าไม ้แหลง่นำ้าธรรมชาต ิ ฯลฯ

- การเพิม่รายได ้ ลดรายจา่ย  พัฒนาทักษะฝีมอื  สง่เสรมิการ
ประกอบ อาชพีทีย่ั่งยนื และมรีายไดท้ีม่ั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวสัดกิาร
เด็ก  เยาวชน  สตร ีคนชรา  และผูด้อ้ยโอกาส

# ยทุธศาสตรท์ี ่๒ เรยีนรูท้นัสมยั#
- พัฒนาปรับปรงุเครือ่งมอื-เครือ่งใช ้ และสถานทีป่ฏบิตัริาชการ 

ใหม้กีารบรกิารระบบ อนิเตอรเ์นต ไดท้ั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ
- รณรงคใ์หเ้ยาวชนและประชาชนตืน่ตวัถงึความสำาคญัของการ

ใชเ้ทคโนโลยทีีท่ันสมัย
# ยทุธศาสตรท์ี ่๓  บรหิารประทบัใจ#

- พัฒนาคณุภาพบคุลากร  ปรับปรงุเครือ่งมอื - เครือ่งใช ้ และ
สถานทีป่ฏบิตัริาชการ  ควบคมุดา้นงบประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพ

- รณรงคใ์หเ้ยาวชนและประชาชนตืน่ตวัถงึความสำาคญัของการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย  มสีว่นรว่มในการกำาหนดวสิยัทัศน ์ ความ
ตอ้งการการแกปั้ญหา  ประเมนิผลและตรวจสอบได ้

# ยทุธศาสตรท์ี ่๔  ไฟสวา่งท ัว่ชุมชน#



- จัดใหม้ไีฟฟ้าสอ่งสวา่งตามจดุเสีย่งทกุจดุในเขตหมูบ่า้น สถาน
ทีร่าชการ  สถานทีท่อ่งเทีย่ว  อาคาร  บา้นเรอืน สนามกฬีา ใหท้ั่วถงึและ
เพยีงพอ

# ยทุธศาสตรท์ี ่ ๕  การคมนาคมสะดวก #
- การพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเชือ่มโยงเป็นระบบเพือ่รองรับการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  โดยการกอ่สรา้ง  ปรับปรงุ  บำารงุรักษาถนน 
สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายนำ้า และจัดระบบการคมนาคมใหเ้ป็นระเบยีบ
ปลอดภยั  เชน่  ป้ายบอกเสน้ทาง  ไหลท่าง  สญัญาณไฟบรเิวณทางแยก
ตา่งๆและยา่นชมุชน
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นโยบายของฝ่ายบรหิาร
          ผูบ้รหิารไดแ้ถลงนโยบายตอ่สภาองคกืารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนด ัง่ โดยมแีนวทางดงันี้
1.นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
   -จัดใหม้กีารกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น 1-10
    -จัดใหม้โีครงการปรับปรงุถนนเขา้สูพ่ืน้ทีท่ำาการเกษตร 1-10
-จัดใหม้โีครงการกอ่สรา้งระบบนำ้าเพือ่อปุโภค บรโิภค ทกุหมูบ่า้น
-จัดใหม้กีารสนับสนุนการพัฒนาแหลง่นำ้า ตน้นำ้า 
-จัดใหม้กีารสนับสนุนพัฒนาซอ่มแซมถนน
จัดใหม้กีารสนับสนุนผังเมอืง

2.  นโยบายสง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมประเพณี  
-สง่เสรมิการเรยีนรู ้
-อนุรักษ์ประเพณี
-จัดใหม้กีารอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งภมูปัิญญาทอ้งถิน่
-จัดใหม้กีารอบรมใหค้วามรูพ้ชืสมนุไพร
-สง่เสรมิกจิกรรมวนัเด็ก
-สง่เสรมิการจัดงานวนัผูส้งูอายุ
-สง่เสรมิวนัสำาคญัทางศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ รัฐพธิ ีราชพธิี
3.นโยบายดา้นสง่เสรมิอาชพี ผูส้งูอาย ุผูต้ดิเชือ้ ผูพ้กิาร กลุม่อาชพี 
พฒันากลุม่อาชพีสตร ีและเกษตรกร
-สง่เสรมิพัมนากลุม่อาชพีสนิคา้ OTOP สูอ่าเชยีน



-สง่เสรมิฟ้ืนฟภูมูปัิญญาทอ้งถิน่
-โครงการกอ่สรา้งศนูยจ์ำาหน่ายผลติภณัฑ ์OTOP
-สง่เสรมิความเขม้แข็ง อาชพี บทบาท พัฒนาสตรี
4.นโนบายสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีแ์บบเศรษฐกจิพอเพยีง
-จัดใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นปลกูผักปลอดสารพษิ
-จัดใหม้กีารปลอ่ยปลาลงนำ้า
-สง่เสรมิการแปรรปูผลผลติการเกษตร
-สง่เสรมิการพัฒนาใหค้วามรูก้ารปลกูพชืเศรษฐกจิ
5.นโยบายโครงการพฒันาการเมอืงและการบรหิาร
-โครงการจัดอบรมสมัมนาผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภา เจา้หนา้ที ่พนักงาน
สว่นตำาบลเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน
-โครงการจัดสรรจงบปะมาณอปุกรณ์ใกนารทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพ
-โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจรยิธรรม ใหแ้กบ่คุลากรทอ้งถิน่
-โครงการสง่เสรมิใหม้กีารบรกิารรถกูช้พีบรกิารดา้นสง่ถงึโรงพยาบาลของรัฐ
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6.นโยบาบดา้นคมนาคมและสงัคม สง่เสรมิสงัคมเขม้แข็ง
-จัดกจิกรรมอบต.เคลือ่นที่
-จัดกจิกรรมแขง่ขนักฬีาเด็กและเยาวชนตา้นยาเสพตดิ
-จัดกจิกรรมอดึหนุนอปุกรณ์
-จัดใหม้กีารเสรมิสรา้งสขุลกัษณะทีด่ใีนการบรโิภค
-สง่เสรมิการบำาบดัผูต้ดิยาเสพตดิฟ้ืนฟชูวีติใหมแ่ละสง่เสรมิอาชพี
สง่เสรมิกฬีาประชาชนตำาบลดอนดัง่
7.นโยบายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม
-สง่เสรมิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม
-จัดใหม้กีารกำาจัดขยะและสถานทีท่ ิง้ขยะ
8.นโยบายดา้นพฒันาการทอ่งเทีย่ว
-พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว ประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่ว
-คน้หาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม ่สง่เสรมิการพัฒนา
-จัดใหม้กีารอบรมเพิม่ความรูแ้กผู่ส้นใจดา้นการทอ่งเทีย่ว
9.ดา้นสาธารณะสขุมลูฐาน
-จัดใหม้กีารตรวจสขุภาพรา่งกายประชาชน
-จัดใหม้บีตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้(สปสช.)



-จัดใหม้กีารอบรมความรูเ้ยาวชนและ อสม.ในดา้นการดแูลสขุภาพอนามัย
เบือ้งตน้
-จัดใหม้กีารรณรงคป้์องกนัโรคเอดส์
-จัดใหม้กีารรณรงคป้์องกนัโรคพษิสนัุขบา้
-จัดใหม้กีารป้องกนัและกำาจัดยงุ แมลงวนั พาหะนำาโรค
10.นโยบายดา้นการบำาบดัฟ้ืนฟชูวีติใหม ่สง่เสรมิอาชพีใหมใ่หผู้ต้ดิ
ยาเสพตดิผูพ้น้โทษ
-อบรมสนับสนุนงบประมาณรว่มกบัหน่วยงานอืน่สง่เสรมิอาชพีใหผู้ท้ีพ่น้โทษ
ผูต้ดิยาเสพตดิ
11.นโยบายดา้นสวสัดกิารผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูต้ดิเช ือ้ ผูด้อ้ยโอกาส
-โครงการสงเคราะหค์นยากจน ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูต้ดิเช ือ้ ผูด้อ้ยโอกาส
-สง่เสรมิสนับสนุนเบีย้ยังชพี ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูต้ดิเชือ้ ผูด้อ้ยโอกาส
-อดุหนุนศนูยส์ง่เคราะหร์าษฎรประจำาหมูบ่า้น
12.โครงการทกุอยา่งทีป่ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นทางฝ่าย
บรหิารและเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนด ัง่ พรอ้มทีจ่ะ
ดำาเนนิการแกป้ญัหาให้
13.โครงการทกุอยา่งอยูท่ ีง่บประมาณของอบต.ตามทีร่ฐับาลจดัให้
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6.ภารกจิหลกัและภารกจิรองที ่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนด ัง่ จะดำาเนนิการ มดีงันี้

                   นำาภารกจิทีไ่ดว้เิคราะหต์ามขอ้ 5  จำานวน  7 ภารกจิ  นำามา
กำาหนดภารกจิหลกัและภารกจิรองทีจ่ะดำาเนนิการตามแผนอตัรากำาลงั 3 ปี 
โดยองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ มภีารกจิหลกัและภารกจิรองทีต่อ้ง
ดำาเนนิการดงันี้

6.1 ภารกจิหลกั
6.1.1  ด า้ น ก า ร ป ร ับ ป ร งุ โ ค ร ง ส ร า้ ง พ ืน้ ฐ า น
6.1.1 ดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ



6.1.2 ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน  สงัคม และการรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย

6.1.3 ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่
แวดลอ้ม

6.1.4 ดา้นการพัฒนาการเมอืงและการบรหิาร
6.1.5 ดา้นการสง่เสรมิการศกึษา
6.1.6 ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

6.2 ภารกจิรอง
6.2.1 การฟ้ืนฟวูฒันธรรมและสง่เสรมิประเพณี
6.2.2 การสนับสนุนและสง่เสรมิศกัยภาพกลุม่อาชพี
6.2.3 การสง่เสรมิการเกษตรและการประกอบอาชพี

ทางการเกษตร
6.2.4 ดา้นการวางแผน  การสง่เสรมิการลงทนุ 

                                   6.2.5   การพัฒนาการเมอืงและการบรหิาร

7. สรปุปญัหาและแนวทางในการกำาหนดโครงสรา้งสว่น
ร า ช ก า ร แ ล ะ ก ร อ บ อ ตั ร า ก ำา ล งั
จากการวเิคราะห ์จดุแข็ง จดุออ่น ประเด็นทศิทางของการบรหิารงานบคุคล
และวเิคราะหท์ศิทางเกีย่วกบัปัญหาและแนวทางในการกำาหนดโครงสรา้ง
ของ อบต.ดอนดัง่ไดด้งันี้

-ดา้นกระบวนงาน

1. ใช ้KM ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและใหค้วามรูก้บับคุลากร 
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานทำาใหส้ามารถมกีารบรหิารทรัพยากร
บคุคลอยา่งเป็นระบบ

2. มปีระมวลคำาถาม – คำาตอบ แยกตามหมวดหมูข่องประเด็น
ปัญหาเป็นกรณีศกึษา เพราะจะทำาใหอ้บต.ดอนดัง่ ไมต่อ้งเสยี
เวลาในการตอบปัญหา

3. การปรับเกลีย่ตำาแหน่งเพือ่ใหก้ารบรหิารทรัพยากรบคุคลใหม้ี
ความคลอ่งตวัในการปฏบิตังิานมากขึน้

4. สรา้งเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพีขา้ราชการทีช่ดัเจน
5. ลดขัน้ตอนการทำางานใหม้คีวามรวดเร็ว กระชบั ถกูตอ้ง
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6. มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีเ่ทีย่งตรง เช ือ่ถอืได ้
7. มรีะบบการบรหิารงานบคุคลทีเ่นน้ระบบคณุธรรม เชน่ การคดั

เลอืกคนเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ การคดัเลอืกคน
เขา้สูต่ำาแหน่ง

8. กระบวนงานมคีวามชดัเจน และสามารถนำาไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

-ดา้นบคุลากร

1. เพิม่ขวญักำาลงัใจใหแ้กบ่คุลากร ในการปฏบิตังิานตามภารกจิ 
ในดา้นตา่ง ๆ เชน่ สวสัดกิาร แรงจงูใจอืน่ ๆ ความกา้วหนา้ใน
การปฏบิตังิาน

2. จัดหาทรัพยากรในการปฏบิตังิานใหแ้กบ่คุลากรอยา่งเพยีงพอ
3. มแีผนการฝึกอบรมบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งและสมำา่เสมอ
4. บคุลากรมคีวามพรอ้มในการบรหิารการเปลีย่นแปลง
5. ยดึระบบคณุธรรมเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

-ดา้นทรพัยากร

1. นำาเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาปรับใชใ้นการจัดเก็บขอ้มลู
และถา่ยทอดความรู(้KM) เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูข้องบคุลากร
ในองคก์ร

2. มกีารจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบรหิารใหส้อดคลอ้ง
กบัภารกจิอยา่งเพยีงพอและทันสมยั โดยคำานงึถงึสภาพพืน้ที่
ในการปฏบิตังิาน

3. สรา้งเครอืขา่ยระบบสารสนเทศใหม้คีวามทันสมัยและทำาให ้
การเขา้ถงึสารสนเทศทำาไดง้า่ยและเทา่เทยีมกนั เพือ่ประหยัด
ทรัพยากร 

-ดา้นผูร้บับรกิารหรอืผูไ้ดร้บัผลกระทบภายนอกองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลดอนด ัง่

1. มรีะบบการพัฒนาศกัยภาพใหแ้กผู่บ้รหิาร/บคุลากรทอ้งถิน่ให ้
เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในการพัฒนาทอ้งถิน่

2. องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ รับฟัง และนำาความคดิเห็น
ของประชาชนมาใชใ้นการดำาเนนิงาน

3. เปิดโอกาสใหบ้คุคลภายนอกเขา้มาประเมนิความพงึพอใจใน
การใหบ้รกิาร



ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารกำาหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของแตล่ะ
ตำาแหน่ง ตามโครงสรา้งและใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิและอำานาจหนา้ทีอ่กีทัง้
อาจมอบหมายงานใหต้ำาแหน่งอืน่ทีม่บีคุลากรปฏบิตังิานและดำารงตำาแหน่ง
อยูใ่หส้ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดโ้ดยทำาการศกึษาขอ้มลู เพิม่เตมิ เพือ่จะให ้
สามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบคุลากรของ อบต.ดอนดัง่ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ
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๘ .โ ค ร ง ส ร า้ ง ก า ร ก ำา ห น ด ส ว่ น ร า ช ก า ร
    ตามทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานสว่นตำาบล (ก.อบต.)ในการประชมุ
ครัง้ท ี ่6/2561 เม ือ่วนัที ่25 มถินุายน 2561 ไดก้ำาหนดประกาศ เร ือ่ง
มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัอตัราตำาแหน่งและมาตฐานของตำาแหน่งรานของำา
แหน่ง (ฉบบัที ่2 )พ.ศ.2558 และมตใิหป้รับปรงุมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบั
โครงสรา้งสว่นราชการและระดบัตำาแหน่งเป็นไปตามระบบจำาแนกตำาแหน่ง
ในระบบแทง่ ซ ึง่จะมผีลใชบ้งัคบั ตัง้แตว่นัทื ่ 1 มกราคม 2559 ประกอบ
กบัคณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวดัขอนแกน่ ในการประชมุครัง้ที่
12/2561  เมือ่วนัที ่28 ธันวาคม 2561 มมีตเิห็นชอบใหอ้งคกืารบรหิาร
สว่นตำาบล จัดตำาแหน่งพนักงานสว่นตำาบลเขา้สูป่ระเภทตำาแหน่ง (ระบบ
แทง่) และมตคิณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวดัขอนแกน่ ในการ
ประชมุครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัทื ่ 26  มกราคม 2559  มมีตเิห็นชอบให ้
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำาบลจังหวดัขอนแกน่ เร ือ่ง หลกั
เกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีว่ยกบัการบรหิารงานบคุคลขององคก์ารบรหิารสว่น
บคุคลขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ลงวนัที ่11 พฤศจกิายน 2545  ให ้
องคก์รปกครองทอ้งถิน่ ถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิดงันี ้โครงสรา้งตามกำาหนด
โครงสรา้งสว่นราชการทีม่อียูเ่ดมิขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดงั
ประกอบดว้ สำานักงานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล กองคลงั  และสว่น



โยธา สว่นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ซ ึง่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนดัง่ แกไ้ขปรับปรงุโครงสรา้งสว่นราชการประเภทและระดบัตำาแหน่ง
พนักงานสว่นตำาบล ตลอดจนกำาหนดหนา้ท ีค่วามรับผดิชอบของสว่น
ราชการและการแบง่สว่นราชการภายใน ตามรายละเอยีดโครงสรา้งดงันี้

                8.1  ก า ร ก ำา ห น ด โ ค ร ง ส ร า้ ง ส ว่ น ร า ช ก า ร
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่  ไดก้ำาหนดภารกจิหลกั

และภารกจิรองทีจ่ะดำาเนนิการดงักลา่ว โดยกำาหนดตำาแหน่งของพนักงาน
สว่นตำาบลใหต้รงกบัภารกจิ  และในระยะแรกการกำาหนดโครงสรา้งสว่น
ราชการทีจ่ะรองรับการดำาเนนิการตามภารกจินัน้  อาจกำาหนดเป็นภารกจิอยู่
ในรปูของงาน และในระยะตอ่ไป เมือ่มกีารดำาเนนิการตามภารกจินัน้ และ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลพจิารณาเห็นวา่ ภารกจินัน้มปีรมิาณงานมากพอก็
อาจจะพจิารณาตัง้เป็นสว่นตอ่ไป โดยเริม่แรกกำาหนดโครงสรา้งไว ้ดงันี้

-29-



โครงสรา้งตามแผนอตัรา
กำาลงัปจัจบุนั

( 2561 – 2563 )

โครงสรา้งตามแผนอตัรา
กำาลงัใหม่

( 2564 – 2566 )

หมาย
เหตุ

1. สำานกัปลดั อบต.
1.1 งานบรหิารทั่วไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั
1.5 งานสวสัดกิารและพัฒนา

ชมุชน
2. กองคลงั
2.1 งานการเงนิ
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บราย

ได ้
2.3  งานทะเบยีนทรัพยส์นิ

และพัสดุ
3. กองชา่ง
3.1 งานกอ่สรา้ง

4.  กองการศกึษา  ศาสนา
และวฒันธรรม
4.1  งานบรหิารการศกึษา

1. สำานกัปลดั อบต.
1.1 งานบรหิารทัว่ไป
1.2 งานนโยบายและแผน
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั
1.5 งานสวสัดกิารและพัฒนา

ชมุชน
2. กองคลงั
2.1 งานการเงนิ
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บราย

ได ้
2.3  งานทะเบยีนทรัพยส์นิ

และพัสดุ
3. กองชา่ง
3.1 งานกอ่สรา้ง

4.  กองการศกึษา  ศาสนา
และวฒันธรรม
4.1  งานบรหิารการศกึษา
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8.2 การวเิคราะหก์ารกำาหนดตำาแหนง่
จากขอ้  8.1  โครงสรา้ง   องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนด่ัง 

ไดว้เิคราะหก์ารกำาหนดตำาแหน่งจากภารกจิทีจ่ะดำาเนนิการในแตล่ะสว่นราชการ
ในอนาคต 3 ปี ซึง่เป็นตัวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ปรมิาณงาน
ในแตล่ะสว่นราชการมเีทา่ใด เพือ่นำามาวเิคราะหว์า่จะใชต้ำาแหน่งใด จำานวน
เทา่ใด ในสว่นราชการใด 
ในระยะเวลา 3 ปี ขา้งหนา้ จงึจะเหมาะสมกบัภารกจิ และปรมิาณงาน และ
เพือ่ใหคุ้ม้คา่ตอ่การใชจ้า่ยงบประมาณ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ
เพือ่ใหก้ารบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โดยนำาผลการวเิคราะหต์ำาแหน่งมากรอกขอ้มลูลงใน
กรอบอตัรากำาลงั 3 ปี

กรอบอตัรากำาลงั  3 ปี ระหวา่ง ปี 2564 - 2566
ท
ี่

ตำาแหนง่ตามกรอบอตัรากำาลงั
ปจัจบุนั

ท
ี่

ตำาแหนง่ตามกรอบอตัรากำาลงั
ใหม ่

หมาย
เหตุ

1
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 
(นักบรหิารงานทอ้งถิน่ กลาง) (1) 1

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 
(นักบรหิารงานทอ้งถิน่ กลาง) (1)

2
รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
 (นักบรหิารงานทอ้งถิน่ ตน้) (๑) 2

รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
 (นักบรหิารงานทอ้งถิน่ ตน้) (๑)

3 สำานกัปลดั อบต. 3 สำานกัปลดั อบต.
3.1 หวัหนา้สำานักปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล
(นักบรหิารงานท่ัวไป ระดบั ตน้  
(๑)

3.1 หวัหนา้สำานักปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล
(นักบรหิารงานท่ัวไประดบั ตน้  
(๑)

งานบรหิารท ัว่ไป งานบรหิารท ัว่ไป



3.2 นักจัดการงานทั่วไป (ชำานาญ
การ) (1)

3.2 นักจัดการงานทั่วไป (ชำานาญ
การ) (1)

3.3 นักทรัพยากรบคุคล (ชำานาญ
การ) (๑)

3.3 นักทรัพยากรบคุคล (ชำานาญ
การ) (๑)

3.4 เจา้พนักงานธรุการ (ชำานาญ
งาน) (๑)

3.4 เจา้พนักงานธรุการ (ชำานาญ
งาน) (๑)

พนกังานจา้งท ัว่ไป พนกังานจา้งท ัว่ไป
3.5 นักการ (๑) 3.5 นักการ (๑) วา่ง
พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งตามภารกจิ
3.6 พนักงานขบัรถยนต ์
(๑)(ทักษะ)

3.6 พนักงานขบัรถยนต ์(๑) 
(ทักษะ)

3.7 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ (๑)
(คณุวฒุ)ิ

3.7 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ (๑)
(คณุวฒุ)ิ

งานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน
3.8 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
ชำานาญการ (๑)

3.8 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
ชำานาญการ (๑)

งานกฏหมายและคดี งานกฏหมายและคดี
- -
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ท
ี่

ตำาแหนง่ตามกรอบอตัรากำาลงั
ปจัจบุนั

ท
ี่

ตำาแหนง่ตามกรอบอตัรากำาลงั
ใหม ่

หมาย
เหตุ

งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

3.9 เจา้พนักงานป้องกนัฯ  
ชำานาญงาน (๑)

3.9 เจา้พนักงานป้องกนัฯ  
(ชำานาญงาน) (๑)

งานสวสัดกิารและพฒันา
ชุมชน

งานสวสัดกิารและพฒันา
ชุมชน



3.10 นักพัฒนาชมุชน ชำานาญ
การ (๑)

3.10 นักพัฒนาชมุชน (ชำานาญ
การ) (๑)

4 กองคลงั 4 กองคลงั
4.1 ผูอ้ำานวยการกองคลงั  (นัก
บรหิารงานการคลงั ตน้) (1) 

4.1 ผูอ้ำานวยการกองคลงั  (นัก
บรหิารงานการคลงั ตน้) (1) 

งานการเงนิ งานการเงนิ
4.2 นักวชิาการเงนิและบญัช ี
(ปฏบิตักิาร) (๑)

4.2 นักวชิาการเงนิและบญัช ี
(ปฏบิตักิาร) (๑)

4.3 เจา้พนักงานการเงนิและบญัชี
(ปฏบิตังิาน/ชำานาญงาน) (๑)

4.3 เจา้พนักงานการเงนิและบญัชี
(ปฏบิตังิาน/ชำานาญงาน) (๑)

วา่ง 
(รอ้งข
อ)

งานพฒันาและจดัเก็บรายได้ งานพฒันาและจดัเก็บรายได้
4.4 เจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้
(ชำานาญงาน) (๑)

4.4 เจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้
(ชำานาญงาน) (๑)

พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งตามภารกจิ
4.5 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานจัดเก็บราย
ได ้(1) (คณุวฒุ)ิ

4.5 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานจัดเก็บราย
ได ้(1) (คณุวฒุ)ิ

งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ
4.6 เจา้พนักงานพัสด ุ(ปฏบิตัิ
งาน) (๑)

4.6 เจา้พนักงานพัสด ุ(ปฏบิตัิ
งาน) (๑)

พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งตามภารกจิ
4.7 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานพัสด ุ(1) 
(คณุวฒุ)ิ

4.7 ผูช้ว่ยเจา้พนักงานพัสด ุ(1) 
(คณุวฒุ)ิ

5 กองชา่ง 5 กองชา่ง
5.1 ผูอ้ำานวยการกองชา่ง  (นัก
บรหิารงานชา่ง ตน้) (๑) 

5.1 ผูอ้ำานวยการกองชา่ง (นัก
บรหิารงานชา่ง ตน้) (๑) 

งานกอ่สรา้ง งานกอ่สรา้ง

5.2 นายชา่งโยธา (ปฏบิตัิ
งาน/ชำานาญงาน) (๑)

5.2 นายชา่งโยธา (ปฏบิตัิ
งาน/ชำานาญงาน) (๑)

วา่ง 
(รอ้งข

อ)



5.3 นายชา่งโยธา (ชำานาญงาน) 
(๑)

5.3 นายชา่งโยธา (ชำานาญงาน) 
(๑)

พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งตามภารกจิ
5.4 ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา (1) 
(คณุวฒุ)ิ

5.4 ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา (1) 
(คณุวฒุ)ิ
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ท
ี่

ตำาแหนง่ตามกรอบอตัรากำาลงั
ปจัจบุนั

ท
ี่

ตำาแหนง่ตามกรอบอตัรากำาลงั
ใหม ่

หมาย
เหตุ

6

กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม     

6 กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม     

6.1 ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา 
(นักบรหิารงานการศกึษา ตน้) (๑)

6.1 ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา 
(นักบรหิารงานการศกึษา ตน้) (๑)

งาน  บรหิารการศกึษา     งาน  บรหิารการศกึษา     
6.2 นักวชิาการศกึษา (ชำานาญ
การ) (๑)

6.2 นักวชิาการศกึษา (ชำานาญ
การ) (๑)

-
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กรอบอตัรากำาลงั   3   ปี ระหวา่งปี   25  64  – 256  6  

สว่นราชการ

กรอ
บ

อตัร
า

กำา
ลงั
เดมิ

อตัราตำาแหนง่ที่
คาดวา่จะตอ้ง
ใชใ้นชว่งระยะ
เวลา 3 ปี ขา้ง

หนา้

เพิม่ / ลด หม
ายเ
หตุ

256
4

25
65

25
66

25
64

25
65

25
66

1.ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
 (นักบรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบั 
กลาง) (1)

1 1 1 1 -  - -

2.รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบล
(นักบรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัตน้)
(๑) 

1 1 1 1 -  - -

สำานกัปลดัอบต.  1  1  1 -  - -
3.หวัหนา้สำานักปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล
(นักบรหิารงานทั่วไป (ระดบัตน้) 
(๑)

1 1 1 1 -  - -

งานบรหิารท ัว่ไป



4.นักจัดการงานทั่วไป (ชำานาญ
การ) (1)

1 1  1  1 -  - -

5.นักทรัพยากรบคุคล (ชำานาญ
การ) (๑)

1 1  1  1 -  - -

6.เจา้พนักงานธรุการ (ชำานาญ
งาน) (๑)

 1 1 1 1 -  - -

พนกังานจา้งท ัว่ไป
7.นักการ (๑) 1 1 1 1 -  - - วา่ง
พนกังานจา้งตามภารกจิ
8.พนักงานขบัรถยนต ์ (๑)
(ทักษะ)

1 1 1 1 -  - -

9.ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ (1) 
(คณุวฒุ)ิ

1 1 1 1 -  - -

งานนโยบายและแผน
10.นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน (ชำานาญการ) (๑)

1 1 1 1 -  - -

งานกฏหมายและคดี
-
งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั
11.เจา้พนักงานป้องกนัฯ  
(ชำานาญงาน) (๑)

 1  1  1  1 -  - -

งานสวสัดกิารและพฒันา
ชุมชน

- -  - - -  - -

12.นักพัฒนาชมุชน (ชำานาญ
การ) (๑)

1  1  1  1 -  - -

กองคลงั
13.ผูอ้ำานวยการกองคลงั  (นัก
บรหิารงานการคลงั ตน้) (1) 

 1  1  1  1 -  - - วา่ง

งานการเงนิ
14.นักวชิาการเงนิและบญัช ี
ปฏบิตักิาร (๑)

1 1 1 1 -  - -

15.เจา้พนักงานการเงนิและ
บญัช ี(ปฏบิตังิาน/ชำานาญงาน) (

1 1 1 1 -  - - วา่ง



๑)

งานพฒันาและจดัเก็บรายได้
16.เจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้ 
(ชำานาญงาน) (๑)

 1  1 1 1 -  - -

พนกังานจา้งตามภารกจิ
17.ผูช้ว่ยเจา้พนักงานจัดเก็บ
รายได ้(1) (คณุวฒุ)ิ

1 1 1 1 -  - -

งานทะเบยีนทรพัยส์นิและ
พสัดุ
18.เจา้พนักงานพัสด ุ(ปฏบิตัิ
งาน) (๑)

1 1  1 1 - - -

พนกังานจา้งตามภารกจิ
19.ผูช้ว่ยเจา้พนักงานพัสด ุ(1) 
(คณุวฒุ)ิ

1 1  1 1 - - -

กองชา่ง
20.ผูอ้ำานวยการกองชา่ง  (นัก
บรหิารงานชา่ง ระดบัตน้) (๑) 

1 1  1 1 - - -  

งานกอ่สรา้ง
21.นายชา่งโยธา (ปฏบิตัิ
งาน/ชำานาญงาน) (๑)

1 1 1 1 -  - - วา่ง

22.นายชา่งโยธา (ชำานาญงาน)
(๑)

1 1 1 1 -  - -

พนกังานจา้งตามภารกจิ
23.ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา (1) 
(คณุวฒุ)ิ

1 1 1 1 -  - -

กองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
24.ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา 
(นักบรหิารงานการศกึษา ระดบั
ตน้) (๑)

1 1 1 1 - - -

งาน  บรหิารการศกึษา     
25.นักวชิาการศกึษา (ชำานาญ
การ) (๑)

1 1 1 1 - - -



รวม 25 25 25 25 -  - -
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12. แนวทางพฒันาพนกังานสว่นทอ้งถิน่

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ กำาหนดแนวทางการของ
พนักงานสว่นตำาบลในสงักดัทกุระดบัขัน้  โดยมุง่เนน้ไปทีพั่ฒนาเพือ่
เพิม่พนูความรู ้ ทัศนคตทิีด่ ี มคีณุธรรมจรยิธรรม อนัจะทำาใหก้ารปฏบิตัิ
หนา้ทีร่าชการมปีระสทิธภิาพ  เกดิประสทิธผิล  ตามรอบการจัดทำาแผน
อตัรากำาลงั 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรูท้ัว่ไปในการปฏบิตัิ
งาน  เสรมิความรูแ้ละทักษะในแตล่ะตำาแหน่ง  ดา้นการบรหิาร  ดา้น
คณุสมบตัสิว่นตวั  และดา้นอืน่ ๆ ทีจ่ำาเป็นแลว้ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนดัง่  ตระหนักเป็นอยา่งยิง่ โดยมุง่เนน้ทีจ่ะพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาลแหง่รัฐ  คอืการพัฒนาบคุลากรตามแนวทาง ไทยแลนด ์4.0  เพือ่
ประโยชนข์องประชาชนเป็นหลกั  กลา่วคอื

1. เป็นองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนัมี
การบรหิารจัดการทีเ่ปิดเผย โปรง่ใส  ในการทำางาน  บคุคลภายนอก
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของ หน่วยงานได ้ มกีารแบง่ปันขอ้มลูซ ึง่กนั
และกนั ระหวา่งหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพือ่
เป็นการตรวจสอบการทำางานระหวา่งกนัและเปิดกวา้งซ ึง่การมสีว่นรว่ม การ
สรา้งเครอืขา่ย

2. องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง  
เป็นการทำางานทีต่อ้งเขา้ใจประชาชนเป็นหลกั ทำางานเชงิรกุและมองไป
ขา้งหนา้  โดยตัง้คำาถามเสมอวา่ ประชาชนจะไดอ้ะไร  มุง่เนน้แกไ้ข  
ปัญหาความตอ้งการและตอบสนองความตอ้งการประชาชนเป็นสำาคญั  
การอำานวยความสะดวกเชือ่มโยงทกุสว่นราชการ เพือ่เปิดโอกาสตอบ
โจทยก์ารทำางานรว่มกนั  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ มุง่เนน้ให ้
ประชาชนใชร้ะบบดจิติอล  อเิล็กทรอนกิส ์ เพือ่ใหป้ระชาชนกา้วทันความ
กา้วหนา้ของระบบขอ้มลูสารสนเทศ  โดยเปิดใหป้ระชาชนใชบ้รกิาร  
WIFI ฟร ี รวมถงึเปิดโอกาสใหป้ระชาชนใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตทีห่น่วยงาน 
ใหข้อ้มลูผา่นไลน ์ เว็บไซด ์ ของหน่วยงานดว้ย



ทัง้นีใ้นการพัฒนาบคุลากรในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ดอนดัง่  ตามแนวทางขา้งตน้นัน้ กำาหนดใหท้กุตำาแหน่ง ไดม้โีอกาสทีจ่ะ
ไดรั้บการพัฒนา ในชว่งระยะเวลาตามแผนอตัรากำาลงั 3 ปี ซึง่วธิกีาร
พัฒนา  อาจใชว้ธิกีารใดวธิกีารหนึง่ เชน่  การปฐมนเิทศ  การฝึกอบรม  
การศกึษาหรอืดงูาน  การประชมุเชงิปฏบิตักิาร  ฯลฯ  ประกอบในการ
พัฒนาพนักงานสว่นตำาบล  เพือ่ใหง้านเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลบงัเกดิผลดตีอ่ประชาชนและทอ้งถิน่ ซึง่การพัฒนาแรกจะเนน้
ทีก่ารพัฒนาพืน้ฐานการปฏบิตังิานพืน้ฐานของพนักงานทีจ่ำาเป็นตอ่การ
ปฏบิตัริาชการ เชน่ 

 ก า ร บ ร หิ า ร โ ค ร ง ก า ร  
 การใหบ้รกิาร
 การวจัิย
 ทักษะการตดิตอ่สือ่สาร
 การเขยีนหนังสอืราชการ

52

 การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ เชน่ การใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรต์า่งๆ เป็นตน้

สว่นการพัฒนาพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ  องคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลดอนดัง่เล็งเห็นวา่ มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ เนือ่งจากวา่ บคุลากรทีม่า
ดำารงตำาแหน่ง ในสงักดันัน้  มทีีม่าของแตล่ะคนไมเ่หมอืนกนัตา่งสถานที ่ 
ตา่งภาค  ตา่งภาษาถิน่  ดงันัน้ ในการพัฒนาพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ 
จงึมคีวามสำาคญัและจำาเป็นอยา่งยิง่  ประกอบกบัพฤตกิารณ์ปฏบิตัริาชการ
เป็นคณุลกัษณะรว่มของพนักงานสว่นตำาบลทกุคนทีพ่งึมเีป็นการหลอ่
หลอมใหเ้กดิพฤตกิรรมและคา่นยิมพงึประสงคร์ว่มกนั  เพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุกบัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่  ประกอบดว้ย

 ก า ร ม ุง่ ผ ล ส มั ฤ ท ธ ิ์
 การย ดึม ั่น ในความถ กูต อ้งชอบธรรมและจร ยิธ ร รม
 ก า ร เ ข า้ ใ จ ใ น อ ง ค ก์ ร แ ล ะ ร ะ บ บ ง า น
 ก า ร บ ร กิ า ร เ ป ็ น เ ล ศิ
 ก า ร ท ำา ง า น เ ป ็ น ท มี

13. ประกาศคณุธรรมจรยิธรรม ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่



องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่  ไดป้ระกาศคณุธรรม 
จรยิธรรมของพนักงานสว่นตำาบล  เพือ่ใหพ้นักงานและลกูจา้ง  มหีนา้ที่
ดำาเนนิไปตามกฎหมาย  เพือ่รักษาประโยชนส์ว่นรวม  และไมห่วงั
ประโยชนส์ว่นตน  อำานวยความสะดวกใหบ้รกิารประชาชนดว้ยความเป็น
ธรรม  ตามหลกัธรรมาภบิาล โดยยดึหลกัตามคา่นยิมหลกัของจรยิธรรม 
ดงันี้

1. ยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม
2. มจีติสำานกึทีด่ ีซือ่สตัย ์ สจุรติ และรับผดิชอบ
3. ยดึถอืประโยชนข์องประเทศมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน และไมม่ี

ประโยชนท์บัซอ้น
4. ยนืหยัดทำาในสิง่ทีถ่กูตอ้ง เป็นธรรมและถกูกฎหมาย
5. ใหบ้รกิารประชาชนดว้ยความรวดเร็ว  มอีธัยาศยัและไมเ่ลอืก

ปฏบิตัิ
6. ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนอยา่งครบถว้น  ถกูตอ้ง และ

ไมบ่ดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
7. การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน  รักษามาตรฐาน มคีวามโปรง่ใส และ

ตรวจสอบได ้
8. ยดึมั่นในระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ
9. ยดึมั่นในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร



ภาคผนวก

(ใหแ้นบขอ้บญัญัตงิบประมาณรายงานจา่ยประจำาปี พ.ศ.๒๕๖ 4 ทีส่ภาฯ
เห็นชอบและไดรั้บอนุมัตจิากนายอำาเภอหรอืผูว้า่ราชการจังหวดัแลว้ (เฉพ
าะหนา้สรปุทีม่ลีายมอืชือ่ผูม้อีำานาจไดล้งนาม) สำาหรับปีตอ่ ๆ ปี ใหแ้นบ
เพิม่เตมิ พรอ้มทัง้ปรับปรงุประมาณการรายจา่ยในปีนัน้ ๆ ใหส้อดคลอ้ง
กนั)



สว่นที ่๒

การกำาหนดโครงสรา้งสว่น
ราชการ           การแบง่สว่น
ราชการ และอำานาจหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบของสว่นราชการ

การกำาหนดตำาแหน่งพนักงาน
สว่นตำาบลลกูจา้งประจำา และ
พนักงานจา้ง

การจัดบคุลากรลงสูต่ำาแหน่ง
ตามกรอบแผนอตัรากำาลงั ๓ ปี



เอกสาร
ประกอบ

แผนอตัรากำาลงั 3 ปี 2564-
2566 (เดมิ)



(วนัที ่1 ตลุาคม 2563)

ภาระคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 9

แผนภมูโิครงสรา้งการแบง่สว่น
ราชการ

บญัชจัีดคนลงสูต่ำาแหน่ง

ประกาศกำาหนดโครงสรา้งสว่น
ราชการ           การแบง่สว่น
ราชการ และอำานาจหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบของสว่นราชการ

การกำาหนดตำาแหน่งพนักงาน
สว่นตำาบลลกูจา้งประจำา และ
พนักงานจา้ง



เอกสาร
ประกอบ

แผนอตัรากำาลงั 3 ปี 2564-
2566 (ใหม)่

ภาระคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 9

แผนภมูโิครงสรา้งการแบง่สว่น
ราชการ

บญัชจัีดคนลงสูต่ำาแหน่ง



รา่งประกาศกำาหนดโครงสรา้ง
สว่นราชการ           การแบง่
สว่นราชการ และอำานาจหนา้ที่
ความรับผดิชอบของสว่นราชการ

รา่งประกาศกำาหนดตำาแหน่ง
พนักงานสว่นตำาบลลกูจา้งประจำา
และพนักงานจา้ง

แผนภมูิ
โครงสรา้ง(เดมิ)

แผนภมูิ
โครงสรา้ง(ใหม)่

กรอบอตัรากำาลงั 3 
ปี (เดมิ)

กรอบอตัรากำาลงั 3 
ปี (ใหม)่

ภาระคา่ใชจ้า่ ขอ้ 9 ภาระคา่ใชจ้า่ ขอ้ 9



บญัชจัีดคนลง 
ขอ้ 11

บญัชจัีดคนลง 
ขอ้ 11

ประกาศ
โครงสรา้ง(เดมิ)

ประกาศ
โครงสรา้ง(ใหม)่

ประกาศกำาหน
ตำาแหน่ง (เดมิ)

ประกาศกำาหน
ตำาแหน่ง (ใหม)่
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