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แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
******************************************* 

1. หลักการและเหตผุล 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง)  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

ตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที ่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘                    
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) 
พิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพ
ของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.วังตะเฆ่ จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการ
กำหนดตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) กำหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น  โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จัดทำแผน
อัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง        
เพื ่อวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ข้ึน  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและวิธีการงบประมาณ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มโีครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน 
2.2  เพื ่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีการกำหนดประเภทตำแหน่ง สายงาน การจัด

อัตรากำลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่          
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) สามารถตรวจสอบ
การกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม่ 

 2.4  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่   
ให้เหมาะสมตรงตามประกาศมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง 

 
2.5   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สามารถวางแผนอัตรากำลัง  3 ปี ในการบรรจุและ

แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
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เพื่อให้การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอำนาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไข
ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บคุคลให้เป็นไปตามที่หนังสือสั่งการและกฎหมายกำหนด 

 
3.  ขอบเขตและแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ี

  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ซึ่งมี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำแ ผน
อัตรากำลัง 3 ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1  การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที ่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่            
ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพื่อให้การดำเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ  ให้เหมาะสม
กับเป้าหมายการดำเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า ลักษณะงานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วน
และตรงตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร หากลักษณะงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับ
ภารกิจอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเตรียมพร้อมในเรื่องกำลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  

3.2  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้กำหนดไว้ 1 สำนัก 5 กอง ได้แก่ สำนักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร  ซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาของตำบลวังตะเฆ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน : Supply pressure เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้าร่วมในการพิจารณา โดยคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542      
เพื ่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง  ๆ      
จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน 
รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนน้ีคำนึงถึง  

 3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงานใน  
แต่ละประเภท เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการปรบัระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมปีระสิทธิภาพสูงสดุ 

 3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
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งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร  ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542   

3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า อย่างไรก็
ดีในภาคราชการส่วนท้องถ่ินน้ันงานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐานงานเทคนิคช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วน
ท้องถ่ินน้ันจึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำหนด
คำนวณอัตรากำลังคนต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น ก่อนจะคำนวณเวลาที ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย   

3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้องใช้สำหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ย
อัตรากำลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือนำประเด็นต่าง ๆ  อย่างเรื่องการบรหิารงาน งบประมาณ คนมาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

3.6.1  เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทำให้
เกิดตำแหน่งงานข้ึนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ นั้น 
ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 

3.6.2  เรื่องงานเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุ
จำนวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการเกษียณของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู ้ การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะ
เกษียณอายุหรือลาออกไป เป็นต้น 

3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจทำ
ให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้นำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงาน
ใกล้เคียงกัน มาเปรียบเทียบจำนวนกรอบอัตรากำลัง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
มีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ แต่
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ยังมีข้อแตกต่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใกล้เคียง คือเรื่องขนาด
พื้นที่ความรับผิดชอบที่กว้าง ความห่างไกลของหมู่บ้าน มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบล เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ และเป็น
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เส้นทางคมนาคม ซึ ่งตำบลใกล้เคียงเทียบไม่ได้ ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต         
จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้ มีโครงสร้างดังนี้ 1. สำนักงานปลัด  2.กองคลัง  3.กองช่าง 4.กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 5.กองสวัสดิการสังคม 6.กองส่งเสริมการเกษตร ตามโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  มีกรอบ
อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล จำนวน 24 อัตรา พนักงานครูองค์การบริหารสว่นตำบล 7 อัตรา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  14 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 3  อัตรา รวมทั้งสิ้น 48 อัตรา จำนวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน 4,200 ครัวเรือน   องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  มีโครงสร้างปัจจุบัน ดังนี้   1. สำนักงานปลัด  
2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5.กองสวัสดิการสังคม  6.กองส่งเสริมการเกษตร มี
พนักงานส่วนตำบล 2๓ อัตรา พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล 7 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  ๕๐ อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป 2๕ อัตรา รวมทั้งสิ้น 10๕ อัตรา และกำหนดอัตราตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเพิ่ม        
3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัด กองช่างและกองสวัสดิการสังคม รวมพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครูอบต.และพนักงานจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๑๐8 อัตรา จำนวนหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน         
4,๙๐๗ ครัวเรือน จำนวนประชากรชาย 7,313 คน จำนวนประชากรหญิง 7,159 คน รวมทั้งสิ้น 14,472 คน 

3.8  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔-256๖   

การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้น เกลี่ย หรือลดจำนวนกรอบอัตรากำลังเป็น
สำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่เป็นระบบมากข้ึน 
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้สว่นราชการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/
ลดจำนวนตำแหน่ง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการกำหนดกรอบตำแหน่งในประเภททั่วไปอาจมี
ความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ  ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  
รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างาน
ในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่นก็กำหนดตำแหน่งในงานลักษณะงานนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิด
กรณีนี้เช่นน้ีน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ 
โดยไม่ได้เพิ่มจำนวนตำแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective 
Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอ
ในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมของแต่ละส่วนราชการ
นอกจากนั้น การรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกลา่วจะทำให้สว่นราชการสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น  ๆเช่น  

- การใช้ข้อมูลหลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดทำกระบวนการจริง (Work Process) จะทำให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนำใช้ได้วัด
ประสิทธิภาพในการทานของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนำผลการจัดทำ
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื ่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นำไปสู่การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง 

- การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ  
  การนำปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกำหนดอัตราและคำนวณ

ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1. 230 คือ จำนวนวันใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วัน โดยประมาณ 
2. 6 คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการเป็นเวลา 6 ช่ัวโมง 
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3. 1,380 คือ จำนวนวัน คูณด้วยจำนวนช่ัวโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380 ช่ัวโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 X 60 จะได้ 82,800 นาที 

 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี X 6 = เวลาปฏิบัติราชการ 
แทนค่า 1,380 หรือ 82,800 นาที 

เวลาทั้งหมดต่อปี(นาที) = เวลาที่ใช้ต่อราย(นาที) X ปริมาณงาน(ต่อปี) 
 

สูตรในการคำนวณ 
จำนวนตำแหน่งที่ต้องการ =   เวลาทั้งหมดต่อปี(นาท)ี 
           เวลาปฏิบัติราชการ 82,800 นาท ี

 
4.  สภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน 

 เพื่อทีจ่ะใหก้ารวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) ให้มีความครบถ้วน องค์การ
บรหิารส่วนตำบลวังตะเฆ่สามารถดำเนินการตามอำนาจหนา้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา
ในเขตพื้นที่ขององค์การบรหิารส่วนตำบลวังตะเฆ่ว่ามีปญัหาอะไรบ้าง และความจำเป็นพื้นฐาน ความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ทีร่ับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  โดยสามารถระบปุัญหาของเขตพื้นที่
รับผิดชอบ และความต้องการของประชาชนในตำบลวังตะเฆ่ ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี ้

ด้านเศรษฐกิจ 
 สภาพปัญหา 

 -  ประชาชนมีรายได้น้อยฐานะยากจน  
 -  เกิดปัญหาการว่างงานหลังหมดฤดเูก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  
 -  ไม่มีตลาดรองรบัผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าจากกลุม่อาชีพ  
 -   ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินยังไม่ได้รบัการพัฒนาให้มีรปูแบบทันสมัย  
 -  ประชาชนประสบภาวะหนี้สินทั้งในและนอกระบบ  
 -  ประชาชนบางคนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองต้องเช่า  
 -  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพต่ำ  เพราะขาดอุปกรณ์  และเทคโนโลยกีารผลิตที่เหมาะสมใน

กระบวนการผลิต  ไม่สามารถผลิตสินค้าการประกอบธุรกจิชุมชน  
 -  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นการประกอบธุรกิจชุมชน 
 ความต้องการ 
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งเพื่อสร้างศักยภาพให้พึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 
- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ประกอบอาชีพเสรมิ จัดการอบรมกลุ่ม

อาชีพต่าง ๆ เพื่อเพิม่ทักษะและยกระดบัความรู้ การจัดหาแหลง่เงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ 
- จัดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ โดยให้มกีารปรบัปรุงบรรจุภัณฑ ์และส่งเสริมการทำตลาด 

ด้านสาธารณสุข 
  สภาพปัญหา 

 -  ขาดการรณรงค์ส่งเสริม ความรู้ ด้านสาธารณสุข และการดูแลรักษาสุขภาพ 
 -  การเสพสารเสพติด สบูบหุรี่ และเครือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 -  ไม่มีระบบจัดเก็บและการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ความต้องการ 



 

6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) อบต.วังตะเฆ่  

 - มีการเผยแพร่เอกสารปอ้งกันโรคติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 - ให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน 
 - อบต.วังตะเฆ่ ร่วมกับ สภ.วังตะเฆ่ และรพสต.ในพื้นที่ รณรงค์ ป้องกัน ตรวจหาสารเสพติด 
 - ให้ความรู้กับผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการ คัดแยกขยะ 

  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
 สภาพปัญหา 

 -  การคมนาคม ขนส่งไม่สะดวก สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินและหินคลุก ในช่วงฤดูร้อน ถนน
เป็นฝุ่นละออง ในฤดูฝน ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ น้ำท่วมขัง 

 -  ถนนบางสายยังสร้างไม่ได้มาตรฐาน  มีการชำรุดเสียหายเป็นบางส่วน  
 -  มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในตำบล  ได้แก่ระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์

งบประมาณในการจัดสร้างและการปรบัปรุง  ดูแลรักษามีจำกัด  
 -  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการร่วมดูแลรกัษา  
 ความต้องการ 
 - ก่อสร้าง พฒันา ปรบัปรุง บำรงุรกัษา เส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ทางน้ำ ทางระบายใหท้ั่วถึง 

ด้านแหล่งน้ำ 
  สภาพปัญหา 

     -  มีการบุกรุกทำลายป่า  เพื่อตัดต้นไม้ทำเช้ือเพลิง  จำหน่ายและล่าสัตว์  
 -  หน่วยงานที่ดูแลมีน้อย  และงบประมาณมจีำกัด   
 -  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

  -  ไม่มีแหลง่น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 
  ความต้องการ 
 - บรรเทาความเดือดรอ้นโดยนำรถบรรทุกน้ำออกใหบ้ริการในจุดที่น้ำอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ 
 - ให้มีการขุดลอกคลองสง่น้ำ วางท่อระบายน้ำเพือ่บรรเทาปญัหาความเดือดร้อน 

ด้านสังคม 
  สภาพปัญหา 

 -  ประชาชนว่างงาน แรงงานไร้ฝมีือ บุคคลทีจ่บการศึกษามุง่เข้าทำงานในเมือง 
 -  การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการพนัน  
 -  ความขัดแย้ง  แตกความสามัคคีของคนในชุมชน  
 -  ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  
 -  ประชาชนติดการพนัน  สุราและอบายมุข  
 -  ประชาชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม  
 -  ได้รับการศึกษาน้อยจึงประสบปัญหาการถูกหลอกลวง  
 -  งบประมาณในการช่วยเหลือผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสมีจำกัด  
 -  ขาดการสร้างเสรมิสุขภาพอย่างยัง่ยืน 
 ความต้องการ 

- ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสไดร้ับเบี้ยยังชีพทุกคน 
- จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ สง่เสรมิให้ความรู้แก่ประชาชนภายในตำบล 
- ฝึกอบรมเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกบัเพศศึกษาและยาเสพติด 
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  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 สภาพปัญหา 

 -  ขาดแคลน อุปกรณ์ การเรียนการสอนของเดก็วัยก่อนเรียนและระดบัปฐมวัย 
 -  ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ อาชีพในโรงเรียน 
 ความต้องการ 
 - วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และนันทนาการ สนบัสนนุโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
 - ส่งเสริมการจัดพิธีกรรมทางศาสนา อนุรกัษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญา 

   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สภาพปัญหา 

  -  การบุกรุกทีส่าธารณะและตัดไม้ทำลายป่า 
  -  ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  -  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า 
  -  ขาดระบบการบริหารจัดการด้านขยะ มลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
  -  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านเรือนและชุมชน 
 ความต้องการ 
 - จัดทำโครงการ สร้างจิตสำนึกใหป้ระชาชนในพื้นที่รวมถึงบุคลากรในองค์กร ให้รกัษ์ป่า  

 ด้านการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 
  สภาพปัญหา 

 -  ขาดความสามัคคีในกลุ่มฯ องค์กรประชาชน 
 -  เงินงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  
 -  ข้อจำกัดเรื่องบประมาณในการบริหารจัดการ  เนื่องจากมีภารกิจถ่ายโอนมาจำนวนมาก  เมื่อ

เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร    
  -  ในบางภารกิจที่ได้ร ับการถ่ายโอนมาใหม่ เจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาและเรียนร ู้จึง
สามารถดำเนินการได้  เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนน้ำมันเชื้อเพลิง การควบคุมไฟป่า  การ
บรรเทาสาธารณภัย การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น   
  -  ภารกิจที่ถ่ายโอนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ หน่วยงานกลางไม่ถ่ายโอนบุคลากรที่
ชำนาญงานมาให้  ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ เกิดการปฏิบัติที่ผิดระเบียบหนังสือสั่งการบ่อยครั้ง  
เป็นเหตุให้ต้องมีการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์กร 

 ความต้องการ 
- พนักงานศึกษาความรู้ภารกจิถ่ายโอนจากสือ่อิเล็กทรอนกิส ์
- กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์ในกลุม่ฯ องค์กรประชาชน 

 

5.  ภารกิจ อำนาจหนา้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบรหิารสว่นตำบลวังตะเฆ่  เป็นการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด 
ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมจัดทำ ร่วม
แก้ไขปัญหาในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  

สำหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จะให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปญัหาและความเข้าใจ
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ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ยังได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย(์คน) ในทุกเพศทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาเด็กก่อน
วัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มคุีณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา 
ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยยึดแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง  
  การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอื่นของ อบต. 
และการใช้เทคนิค SWOT   ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลกั SWOT องค์การบริหารสว่นตำบลวังตะเฆ่ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน  ทั้งนี ้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดย
สามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ ่งภารกิจดังกล่าวได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้            
 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้
    (๑) จัดให้มีและบำรงุรกัษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒)) 
    (๒) ให้มีน้ำเพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
    (๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒)) 
    (๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๓)) 
    (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
    (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
   (๗) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 
 

       ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
  (๑) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
           (๒) ป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
  (๓) ให้มีและบำรุงสถานทีป่ระชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา๖๘ (๔)) 
 (๔) บำรงุและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
 (๕) การส่งเสริมการฝกึและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
 (๖) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
  (๗) การสงัคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ สตร ีคนชรา และผู้ดอ้ยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
 (๘) การปรบัปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
  (๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕)) 
  (๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
 (๑๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
 (๑๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
  (๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐)) 
 (๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
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 (๑๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 

 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
  (๒) การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรพัย์สนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘)) 
  (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
 (๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถาน
อื่น (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕)) 
   (๕) การรกัษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมอืง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
                (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
 (7) การรักษาความสงบเรียบร้อยการสง่เสรมิและสนบัสนุนการป้องกันและรกัษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 

  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
(๒) ให้มีและสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกร และกจิการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
(๓) บำรงุและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
(๕) ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๘) การพาณิชยกรรมและการสง่เสรมิการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
(๙) การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 

  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
  (๒) การกำจัดมลูฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา ๑๖ (๘)) 
  (๓) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 
  ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
 (๑) บำรงุรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถ่ิน (มาตรา๖๗ (๘)) 
  (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
 ด้านการบริหารจัดการและการสนบัสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑)  การสง่เสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรภีาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕)) 
  (๒)  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎร ในการมมีาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 

  ภารกิจทั้ง ๗  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้เป็นอย่างด ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 
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 โดยใช้เทคนิคหลักการวิเคราะห์แบบ Swot ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สำหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนด จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร 
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยตา่งๆ 
ต่อการทำงานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื ่อให้
ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ 
หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ
ทำงานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT 
Analysis มีปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้ 

 ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่ 
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์ 
 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาน้ัน 
 ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis ได้แก่ 
 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นผลมาจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอือ้
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที ่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
 T มาจาก Thrests หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง 
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 วิเคราะห์ Swot กำหนดการพัฒนาบุคลากรระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรกัถิ่นไม่ต้องการย้ายที ่
๒. มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่

ปฏิบัต ิ
๓. บุคลากรไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกบัการทจุริต 
๔. อยู่ในวัยทำงานสามารถรบัรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๕. ผู้บริหารระดบัหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบรหิารงานบุคคล 

1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดแคลนไม่   
เพียงพอตอ่การบรหิารงาน 

2. ขาดความกระตือรือร้น 
3. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน 
4. มีภาระหนีส้ินทำใหท้ำงานไมเ่ต็มที ่
5. ขาดบุคลากรที่มีความรูเ้ฉพาะทางวิชาชีพ 
6. ขาดการบูรณาการในการบรหิารน้ำ 
7. ขาดการบูรณาการในการบรหิารขยะ 
8. พื้นที่พัฒนากว้าง ปญัหามากทำให้บางสายงานม ี
    บุคลากรไมเ่พียงพอหรือไม่ม ี
9. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มี/ไม่พอ 
10. ใช้คนไม่เหมาะสมกบังาน 
11. ขาดความกระตือรือร้น 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพฒันาและการ  
     แข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสง่เสรมิการ   

ปกครองท้องถ่ินสนบัสนุนการพฒันาพนักงาน
ส่วนตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5.  มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้
นอกระบบ ซึง้มีความพรอ้ม มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

6.  บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำใหรู้้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติ ของประชาชนได้ดี    

 

๑. มีระบบอปุถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
ดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม
ญาติพี่น้อง   

๒.  ขาดบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มจีำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลมุภารกจิของ
องค์การบรหิารส่วนตำบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่        
จำนวนประชากร   และภารกิจ   

๔. ถนนเพื่อการสัญจรมาไม่สะดวกเท่าที่ควร   
๕. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กบัพนักงานส่วนตำบล     

ในการรองรบัภารกจิถ่ายโอน 
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พันธกิจการพัฒนา 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื ่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและ
เศรษฐกิจของท้องถ่ิน 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้มีความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการ
เกษตรให้มีความก้าวหน้าและสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง    
 3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีกองร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา    
การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 

5. การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหม้ีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อสนบัสนุน
การพัฒนา การจัดตรงให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
 6. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้
สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล 
 7. การเพิม่ศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมอืช้ีนำและสนับสนุนการพฒันาเมอืงอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ก่อใหเ้กิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาด้านอื่น ๆ   

 ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพฒันาด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาแหล่งน้ำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาสงัคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพฒันาบริหารจัดการบ้านเมอืงการปกครอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพฒันาด้านการเกษตร 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 
“ เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
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 เป้าประสงค ์

1. เดก็ เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รบัการศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ินได้รับการสบืสานคุณค่า 

  ๓. ปญัหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐานทั่วไปของประชาชนในตำบลลดลง 
๔. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
๕. ปญัหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
๖. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สงูข้ึน 
๗. สินค้าการเกษตรทีเ่ป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไรสู่งข้ึน 
๘. รายได้ภาคการเกษตรต่อครัวเรอืน เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการเพิม่มากข้ึน 
๙. นักทอ่งเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ตำบลวังตะเฆ่มากข้ึน 
๑๐. รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
1๑. ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
๑2. ท้องถ่ินมรีายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลงังานทดแทน 
๑3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
1๔. พฒันาความเช่ือมโยงของระบบการขนส่งภายในตำบลให้เช่ือมต่อกับส่วนกลาง 
1๕. มีพื้นที่ป่าไมเ้พิ่มข้ึน 
๑๖. ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิม่ขึ้น 
๑๗. ปญัหาปรมิาณของชุมชนลดลง 
1๘. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
๑๙. บุคลากรของ อบต.วังตะเฆ่ มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
๒๐. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของเดก็และเยาวชนที่ได้รบัการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสยีงเพิ่มมากข้ึน 
2. ระดับผลการประเมินความคงอยู่ และการสบืสานคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
3. รอ้ยละของประชาชนมีขีดความสามารถที่เหมาะสม รูเ้ทา่ทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสงัคม 
๔. รอ้ยละของประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ 
๕. รอ้ยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดมีีมาตรฐานและทั่วถึง 
๖.ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
๗.ร้อยละทีล่ดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ 
๘. รอ้ยละที่เพิม่ขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร 
๙. รอ้ยละที่เพิม่ขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสำปะหลังและอ้อย 
๑๐. รอ้ยละที่เพิ่มข้ึนของมลูค่าสินค้าทางการเกษตร 
๑1. รอ้ยละที่เพิ่มข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยว 
๑2. รอ้ยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการท่องเทีย่ว 
๑3. จำนวนแหลง่ท่องเที่ยวได้รบัการพัฒนาใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1๔. รอ้ยละของชุมชนทีส่ามารถพึง่ตนเองได้ 
๑๕. สัดส่วนของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของพลังงาน 
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1๖. จำนวนการก่อสร้างและปรบัปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ทอ่ระบายน้ำ 
๑๗. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
๑๘. จำนวนปริมาณการขยายเขตการบริการประปา 
1๙. สัดส่วนของพื้นที่ป่า ต้นไม้ในเขตตำบลเพิม่ขึ้น 
2๐. ระดับความสำเรจ็ของการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๒๑. รอ้ยละของปริมาณน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรมีเพยีงพอ และครอบคลมุพื้นทีก่ารเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
๒๒. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รบับริการ 
2๓. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) เฉลี่ยของบุคลากรของ อบต. 
๒๔. ระดับผลการประเมินการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
๒๕. ระดับผลการประเมินผลการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดตีามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

 ค่าเป้าหมาย 
๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ให้เป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูง 
๒. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
๓. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร องค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังตะเฆ่ให้สามารถทำงานได้แบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ให้มีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ให้มีศักยภาพในการ

จัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ในทุกมิติ ทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 
  ๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  ๒. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย 
๔. ส่งเสรมิและเพิม่ทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุม่อาชีพสตรี 
๕. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 
๖. ส่งเสรมิระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ลดปญัหาความรุนแรงในครอบครัว

อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗. ส่งเสรมิและสนบัสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
  ๘. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
  ๙. ส่งเสรมิการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลงั โคเนื้อและไก่บ้าน 

๑๐. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรกุด้านการท่องเที่ยวใหเ้ป็นรูปธรรม 
  ๑๑. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลงังานอย่างมีคุณค่า 
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  ๑๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ 
  ๑๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซมระบบน้ำประปา 
  ๑๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซมเพิม่เติมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
  ๑๕. การสร้างจิตสำนึกและตระหนกัในการจัดการทรพัยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๖. เสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการจัดการขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  ๑๗. ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงานท้องถ่ิน 

๑๘. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพและความเช่ียวชาญในงาน 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
  ๑๙. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จะพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพประชาชน ใน

ทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อ
นำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน 
โดยดำเนินการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไปพร้อมกัน การ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรจะเป็นการต่อยอดจากศักยภาพของตำบลวังตะเฆ่ที่มีอยู่แล้ว คือการปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  ระบบชลประทาน  ระบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ขณะที่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะเน้นการน้อมนำแนวทางการดำเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสังคม มีคุณภาพชีวิตที่พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เน้นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  ภายใต้หลักประชารัฐ  โดยให้
ภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/งาน ร่วมกัน จากข้อมูลการ
วิเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ประกอบกับกรอบ และทิศทางการพัฒนาระดับประ เทศ  จังหวัด 
อำเภอ ให้สอดคล้องกันบริบทของสังคมท้องถ่ิน  โดยมุ่งให้ภาคประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง  เศรษฐกิจของ
ชุมชนมั่งค่ัง  และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน 
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 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถานการณ์พฒันาของตำบลวังตะเฆ่สรุปโดยการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ่ โดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี ้

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
 

๑. มีพื้นที่ทีเ่หมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ 
    หลายชนิด มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย   
    เช่น  อ้อย  มันสำปะหลัง  ข้าว ข้าวโพด มี  
    ศักยภาพเป็นแหลง่ผลิตอาหาร 
๒. มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าพื้นเมอืง 
๓. มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติ 
    ที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเพื่อ  
    การสร้างงานและเพิม่รายได้ให้แก่ชุมชน 
๔. มีความร่วมมือที่ดีของบุคลากรภาครัฐและ 
    เอกชนที่มีความเข้มแข็ง 
๕. มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สร้างช่ือเสียงให้ตำบล 

 

 

๑. ระบบชลประทานไมเ่พียงพอ 
๒. ขาดการบูรณาการในการบรหิารจัดการน้ำ 
๓. สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีคุณภาพและไม่มี 
    ตลาดรองรับเพียงพอ 
๔. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง 
๕. ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลย ี
๖. ขาดการบรหิารข้อมูลที่ทันสมัย 
๗. องค์กรไมม่ีความพร้อมด้านเครื่องจกัร  เครื่องมือ   
    และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๘. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน 
๙. กฎระเบียบไมเ่อื้อต่อการปฏิบัตงิานในบางด้าน 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 
 

๑. รัฐบาลกระจายอำนาจและงบประมาณเพื่อการ 
    พัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน 
2. เพิ่มศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเครือข่ายเป็น      
    รายกฐานการพฒันาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต 
     และอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จาก  
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่    
     การพึ่งตนเอง และลดปัญหาความยากจนของ  
     ประชาชนในตำบลอย่างบรูณาการ 
3. มีตลาดรองรบัสินค้าทางการเกษตรอย่าง   
    เพียงพอ 
4. กฎระเบียบเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน   
    การพัฒนาท้องถ่ินมากข้ึน 
๕. แผนงาน โครงการพฒันาท้องถ่ินได้รับความ 
     ร่วมมือจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ 

 

 

๑. ภารกิจที่เพิม่มากข้ึนเมื่อเทียบกบัจำนวน   
    งบประมาณที่ได้รบัจัดสรรไม่เพียงพอ 
๒. ราคาน้ำมันเช้ือเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตใน       
    ภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงข้ึน สง่ผลกระทบต่อ                  
    ต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต 
๓. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการ     
     เปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัฒน์ ทำใหม้ีผลต่อ 
    การจ้างงาน การผลิต การบริโภค การลงทุนใน    
    ท้องถ่ิน 
๔. นโยบายของรฐัไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของ   
    ท้องถ่ิน 
๕. กฎระเบียบบางฉบบัไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
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 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  นำสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกของท้องถิ่น  มาเป็น

องค์ประกอบในการประเมินการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรทั้ง  ๘  ยุทธสาตร์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถ่ินมีความเป็นอยู่ที่  มั่นคง  
มั่งค่ัง  และยั่งยืน  รวมถึงพัฒนาท้องถ่ินให้มีทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ให้ประชาชนหลุเด
พ้นจากความยากจน  พึ ่งตนเองได้ทั้งการผลักดัน  ส่งเสริมด้านการทำการเกษตรอินทรีย์  เพื ่อให้ได้อาหาร
ปลอดภัย  มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า  โดยมีการวางแผนและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมด้าน
อาชีพประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทัว่ถึง  เพื่อพัฒนาจากระดับครวัเรือนใหม้ีมาตรฐาน  ที่นำเอาเทคโนโลยี 
ตลอดจนมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึน       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) อบต.วังตะเฆ่  

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

๑ การพัฒนาเศรษฐกจิและ
การท่องเที่ยว 

1. ส่งเสรมิการผลิตพืชและสัตว์
เศรษฐกจิ ได้แก่ ข้าว อ้อย มัน
สำปะหลงั โคเนื้อและไก่บ้าน 
2. ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกด้านการท่องเที่ยวใหเ้ป็น
รูปธรรม 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษาฯ 
กองสง่เสรมิการเกษตร 
กองช่าง 

 

เศรษฐกจิ การเกษตร กองสง่เสรมิการเกษตร 
 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

2 การพัฒนาด้านสุขภาพ การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย 
 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สำนักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด 
กองช่าง 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑. ก่อสร้าง ปรบัปรุง บำรุงรักษา
ถนน สะพาน ทางน้ำ ท่อระบาย
น้ำ 
2. ก่อสร้าง ปรบัปรุง ซอ่มแซม
เพิ่มเตมิระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
3. ก่อสร้าง ปรบัปรุง ซอ่มแซม
เพิ่มเตมิระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

เศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สำนักงานปลัด 
บรหิารทั่วไป รักษาความสงบภายใน กองช่าง สำนักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชุน กองช่าง สำนักงานปลัด 

 

4 การพัฒนาแหลง่น้ำ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซมระบบ
น้ำประปา 

เศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สำนักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง สำนักงานปลัด 
เศรษฐกจิ การเกษตร กองช่าง สำนักงานปลัด 
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ท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

5 การพัฒนาสังคม 1. ส่งเสรมิและเพิม่ทักษะอาชีพ
ของครัวเรอืนและกลุม่อาชีพสตร ี
2. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ 
 

บรหิารทั่วไป รักษาความสงบภายใน สำนักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษาฯ 
กองสง่เสรมิการเกษตร
กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม กองช่าง 
สำนักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด 

6 การพัฒนาการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

๑. การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
๒. การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

เศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สำนักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด 

กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด 

กองสวัสดิการสังคม 
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ท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

7 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสรมิการสร้างความ
ตระหนักในการใช้พลงังานอย่างมี
คุณค่า 
2. การสร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากร
น้ำและสิง่แวดล้อม 
3. เสริมสร้างความตระหนัก และการมี
ส่วนร่วมรบัผิดชอบ ในการจัดการขยะ
และมลพิษสิง่แวดลอ้มในชุมชน 
 

เศรษฐกจิ การเกษตร สำนักงานปลัด กองสง่เสรมิการเกษตร 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
 

8 การพัฒนาด้านการ
บรหิารการเมืองการ
ปกครอง 

1.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน ลดปญัหา
ความรุนแรงในครอบครัวอบุัติเหตุ 
อุบัติภัย อาชญากรรมและการ
บรรเทาสาธารณภัย 
2. ส่งเสรมิและสนบัสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
3. ส่งเสริมให้มกีระบวนการมสี่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนในการบรหิารงาน
ท้องถ่ิน 
 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
การสง่เสรมิการเกษตร 
กองคลงั 

บรหิารทั่วไป รักษาความสงบภายใน สำนักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสง่เสรมิการเกษตร 
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ท่ี ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

8 การพัฒนาด้านการ
บรหิารการเมืองการ
ปกครอง (ต่อ) 

4. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพ
และความเช่ียวชาญในงาน 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
5. เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันา
ระบบคุณภาพของการบรหิาร
จัดการองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

เศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง สำนักงานปลัด 
 

9 การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ 
เพื่อเพิม่ผลผลติต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 
 

เศรษฐกจิ การเกษตร การสง่เสรมิการเกษตร สำนักงานปลัด 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
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6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่มีภารกิจหลักและภารกิจรอง  ท่ีต้องดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ดังนี ้

 ภารกิจหลัก  
 จากการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 5 และ ประกอบกับมาตรา 67 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2552 
 1.  จัดใหม้ีและบำรงุรกัษาทางน้ำและทางบก 
 2.  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้งกำจัดมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 
 3.  ป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ 
 4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         6.  ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ 
 7.  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 8.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 
 9.  การปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
 10.การพฒันาการเมอืงและการบรหิาร 
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 

 ภารกิจรอง   
 จากการวิเคราะห์ภารกจิ อำนาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นตำบล ประกอบกับมาตรา 68 
พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัที่ 6  พ.ศ.2552 

1. ให้มีน้ำเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2. ให้มีและบำรงุการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
3. ให้มีและบำรงุรกัษาทางระบายน้ำ 
4. ให้มีและส่งเสริมกลุม่เกษตรและกิจการสหกรณ์ 
5. ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
7. การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรพัย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน 
8. หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
9. กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์ 
10. การสง่เสรมิการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
11. ด้านสาธารณสุข 
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7. สรุปปญัหาและแนวทางในการกำหนดโครงสรา้งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
และประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563  โดยแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนัก 5 กอง ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม  และกองส่งเสริมการเกษตร กำหนดกรอบอัตรากำลัง
จำนวนทั้งสิ้น 107 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้นจำนวนมากในส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  และจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ดังนี้ จึงมีต้องมีความจำเป็นในการขอ
กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อรองรับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพิ่มสูงข้ึน และเพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ต่อไป  

8.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 

 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารสว่นตำบลวังตะเฆ่ มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่จะตอ้ง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 8.1 โครงสร้างส่วนราชการ จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่  ได้กำหนดภารกิจหลักและ
ภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่กำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้
ตรงกับภารกิจนั้น และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น 
อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดฝ่ายในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น  เมื่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ทั้งนี้ 
องค์การบริหารสว่นตำบลวังตะเฆ่มีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ จำนวน 1 สำนัก 5 กอง และ 1 หน่วย ดังนี้ 
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8.1 โครงสร้างส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
(25๖4 – 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
     (25๖4 – 2566) 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารท่ัวไป 
- งานสารบรรณ 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมลู 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานทะเบียนพาณิชย ์
- งานอำนวยการและข้อมลูข่าวสาร 
- งานรัฐพิธี 
- งานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติหรือภารกิจถ่ายโอน
ตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
- งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานวิเคราะห์ข้อมลู 
- งานแผนดำเนินงาน 

 

1. สำนักปลัด  
1.1 งานราชการท่ัวไป 
- งานสารบรรณ 
- งานเลือกตั้งผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภา อปท.  
และทะเบียนข้อมูล 
- งานทะเบียนพาณิชย ์
- งานอำนวยการและงานรัฐพิธี 
- งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 
- งานเลขานุการของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของคณะผูบ้รหิารหรือ 
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 
- การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะ
ผู้บริหารหรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
กรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบงัคับ การประชุม 
การตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
- งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการ 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
และฉบับเพิม่เติม 
- งานจัดทำแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบล 
- งานตรวจติดตามและประเมินผล 
- งานวิเคราะห์ข้อมลู 
- งานแผนดำเนินงาน 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
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1.3 งานกฎหมายและคด ี
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติตำบลและระเบียบ 
 - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทา 
 - งานดับเพลิงและกู้ภัย 

1.3 งานนิติการ 
- งานนิติกรรมและสญัญา 
- งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีภาษี และคดีอื่น ๆ  
- งานตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับความรับ 
ผิดชอบทางละเมิด 
- งานติดตาม สืบทรัพย์ และบงัคับคดีลูกหนี ้
ขององค์กร 
- งานดำเนินการของศูนย์ข้อมลูข่าวสาร ศูนย์ไกลเ่กลี่ย
ประนปีระนอม ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง 
- งานตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัยของข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 
- งานการติดตาม และสง่เสรมิการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ข้าราชการหรือพนกังานส่วน
ท้องถ่ิน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างงานรบัเรื่องราวร้องทุกข์และการ
อุทธรณ์ 
- งานพิจารณาร้องทุกข์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
- งานตรวจสอบ พิจารณา ให้คำปรึกษา แนะนำ 
- งานตรวจสอบสญัญาข้อตกลงทีม่ีผลผูกพันทางนิติ
กรรม 
- งานบังคับคดีตามคำสั่งหรอืคำพิพาทษาศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง และใช้มาตรการบังคับทางปกครองตาม
คำสั่ง 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท 
- งานวิเคราะห์พื้นทีเ่สี่ยงเกิดเหตสุาธารณภัย 
ทุกประเภท 

 - งานแผนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย 
 - งานแผนการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยเรง่ด่วน 
 - งานแผนการฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย 
 - งานศูนย์รับแจ้งเหต ุ
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1.5 งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบงัคับการประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 
- งานธุรการสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานอนามัยและสิง่แวดล้อม 
- งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานควบคุมโรค 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานบริการสาธารณสุข 
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- งานป้องกันยาเสพติด 

 - งานรายงานผลดำเนินงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ 
 - งานสำรวจแหลง่ธรรมชาติและจุดติดต้ังหัวรับน้ำ 
ดับเพลิง 
 - งานจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
 - งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
 - งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การปอ้งกัน 
สาธารณภัยต่าง ๆ 
 - งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้ยานพาหะ 
 - งานแผนการบำรงุรกัษายานพาหนะ 
  - งานสนับสนุนน้ำเพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 
 - งานสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง  
 - งานบริการข้อมลู สถิติ ช่วยเหลอืให้คำแนะนำ 
ทางวิชาการ 
 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบัมอบหมาย 
1.5 งานบริหารงานสาธารณสขุ 
- งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและ 
โรคไม่ติดต่อ 
- งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานคุ้มครองผูบ้ริโภค 
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
- งานหลักประกันสุขภาพ 
- งานส่งเสรมิป้องกันควบคุมโรค 
- งานบริหารสาธารณสุข 
- งานอาสาสมัครสาธารณสุข 
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง 
วิชาการ 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
- งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด 
 
 
 

 
 
 
 



 

27 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) อบต.วังตะเฆ่  

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
(25๖4 – 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
     (25๖4 – 2566) 

1.7 งานบริหารงานบุคคล 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานฝึกอบรมพฒันาบุคลากร 
- งานสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

1.6 งานบริหารงานบุคคล 
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
- งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลงั 
- งานจัดต้ังส่วนข้าราชการและการปรับโครงสร้างส่วน
ราชการ 
- งานการกำหนดตำแหนง่และปรบัปรุงการกำหนด
ตำแหน่ง 
- งานการสรรหาเกี่ยวกบัการสอบแข่งขัน สอบ
คัดเลือก การคัดเลอืก การย้าย การโอน การรับโอน 
การคัดเลือกเพื่อรบัโอน 
- งานบรรจุและแต่งตั้ง 
- งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ 
- งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรทอ้งถ่ินแหง่ชาติ 
- งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 
- งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วน
ตำบลให้ดำรงตำแหนง่ในระดบัทีสู่งข้ึน 
- งานการลาทุกประเภท 
- งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท 
- งานส่งเสรมิสนบัสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- งานแผนพัฒนาบุคลากร 
- งานฝึกอบรม 
- งานการรักษาวินัย 

- งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

- งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกบัการบรหิารบุคคล 

- งานการให้พ้นจากราชการ 
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ 
ทางวิชาการ 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
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๘  1.8 งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว 

1.7 งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- งานวางแผนการสง่เสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พฒันา
สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวและคุณภาพสิง่แวดล้อม 
- งานการประชาสัมพันธ์ 
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ 
ทางวิชาการ 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
(25๖4 – 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
     (25๖4 – 2566) 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงิน งานระเบียบ 
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเกบ็รกัษาเงิน 
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 
- งานรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบัการจัดต้ังงบประมาณ
รายรับรายจ่ายประจำป ี
2.2 งานบัญช ี
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
- งานการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี 
- งานรายงานทางการเงินบญัชีทั่วไปของส่วนราชการ
และบญัชีรายได้แผ่นดิน 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานธุรการ 
- งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
- งานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติหรือภารกิจถ่ายโอน
ตามกฎหมาย 
2.3 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ
- งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซือ้จัดจ้าง การเบกิจ่าย การ
เก็บรักษา การซ่อมแซม และบำรุงรักษา) 
- งานการเกบ็รักษาเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึง
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพสัด ุ
- งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพสัด ุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ 
2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า และ 
รายได้อื่น ๆ 
- งานพัฒนา ปรังปรงุรายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรบั 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี 

2. กองคลัง 
2.1 งานบริหารงานคลัง 
- งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเกบ็ภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได ้
- งานนำส่งเงิน การเกบ็รกัษาและเอกสารทางการเงิน 
- งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท 
- งานการจัดทำบัญชี 
- งานตรวจสอบบัญชีทกุประเภท 
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บำเหนจ็ บำนาญ และเงินอื่น ๆ 
- งานบำเหนจ็บำนาญ 
- งานจัดทำหรอืช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
- งานควบคุมการเบกิจ่ายเงิน 
- งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
- งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ 
- งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี 
- งานราชการทั่วไป 
- งานบริการข้อมูล สถิต ิ
- ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านงานเงิน การ
คลัง การบัญชี การพสัดุและทรพัย์สิน 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานทะเบียนทรัพยส์ิน 
- งานเกี่ยวกับการจัดจ้าง จัดหา จัดซื้อ 
- งานการจำหน่าย พสัดุ ครุภัณฑ์ และทรพัย์สินต่าง ๆ 
- งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 
 
 
2.3 งานพัฒนารายได ้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
- งานเร่งรัดและจัดเกบ็รายได ้
- งานสรุปผล สถิติจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ 
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
(25๖4 – 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
     (25๖4 – 2566) 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสรา้ง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างถนน ฝาย ทดน้ำ 
- งานข้อมลูก่อสร้าง 
- งานบำรุงรกัษาเครื่องจกัรและ   
ยานพาหนะ 
- งานระบบข้อมูลและแผนที ่
 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
- งานจัดตกแต่งสถานท ี
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ ์
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป ์
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ำ 
 
3.4 งานผังเมือง 
- งานสำรวจและแผนที ่
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานติดตามและประเมินผล 
3.5 งานรักษาความสะอาด 
- งานควบคุมสิ่งปฏิกลู 
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกลู 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานแบบแผนและก่อสรา้ง 
- งานสำรวจ 
- งานออกแบบและเขียนแบบ 
- งานประมาณราคา 
- งานจัดทำราคากลาง 
- งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ 
- งานจัดทำแผนปฏิบัตงิานการก่อสร้างและซอ่มบำรุง
ประจำป ี
3.2 งานควบคุมอาคาร  
- งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
- งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
- งานควบคุมการก่อสร้างและซอ่มบำรุง 
 
 
 
 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
- งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟสอ่งสว่าง 
- งานช่วยเหลือสนบัสนุนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
3.4 งานผังเมือง 
- งานปรับปรุงภูมทิัศน์ 
- งานผังเมอืงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
 
 
 
3.5 งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- งานบริการและพฒันาระบบจัดการมูลฝอย 
- งานบริหารจัดการสิง่ปฏิกลู 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
(25๖4 – 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
     (25๖4 – 2566) 

3.6 งานธุรการ 
- งานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติหรือภารกิจถ่ายโอน
ตามกฎหมาย 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร ์

3.6 งานราชการท่ัวไป 
- งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เกบ็รักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเช้ือเพลงิ 
- งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร 
สะพาน คลอง แหลง่น้ำ 
- งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัตงิาน
เครื่องจักรกล 
- งานช่วยเหลือสนบัสนุนเครื่องจกัรกล 
- งานช่วยเหลือสนบัสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
(25๖4 – 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
     (25๖4 – 2566) 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสรมิการศึกษา 
4.2 งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเดก็ 
- งานวิชาการและส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
- งานติดตามและประเมินผล 
4.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสรมิประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
- งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
๔.๔ งานบริหารการศึกษา 
- งานบริหารจัดการด้านการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
- งานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติหรือภารกิจถ่าย 
โอนตามกฎหมาย 
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
- งานพัฒนาการศึกษา 
- งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสรมิการศึกษา 
- การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าประจำ และพนกังานจ้างในสงักัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
4.2 งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเดก็ 
- งานวิชาการและส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
- งานติดตามและประเมินผล 
4.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานการศาสนา 
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
- งานส่งเสรมิสวัสดกิาร สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานกิจการเด็กเยาวชน 
4.๔ งานราชการท่ัวไป 
- งานอำนวยการและข้อมลูข่าวสาร 
- งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการ 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

33 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) อบต.วังตะเฆ่  

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
(25๖4 – 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
     (25๖4 – 2566) 

5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
- งานสังคมสงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชราและผูพ้ิการ 
- งานส่งเสรมิสุขภาพ 
- งานข้อมูล 
- งานสวัสดกิารและพฒันาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห ์
- งานธุรการ 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติหรือภารกิจถ่ายโอน
ตามกฎหมาย 
5.2 งานพัฒนาชมุชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
- งานฝึกอบรมอาชีพ พัฒนา 
- งานพัฒนาศักยภาพ 
- งานส่งเสรมิทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานสง่เสรมิและพฒันาชุมชน 
- งานส่งเสรมิอาชีพและพฒันาสตร ี
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ประสบ
ปัญหาความยากจน 
- งานพัฒนาสตร ี
- งานสวัสดกิารเด็กและเยาวชน 
- งานกองทุน 
- งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร ์
- งานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติหรือภารกิจถ่ายโอน
ตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 

5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสรมิสวัสดิการ
สังคม 
- งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม  
- งานจัดทำแผนงานด้านสวัสดิการสงัคม 
- งานจัดทำแผนงานด้านสังคมสงเคราะห ์
- งานพัฒนาระบบ รปูแบบมาตรการ และวิธีการ
พัฒนาสงัคม การจัดสวัสดิการสังคม และสงัคม
สงเคราะหท์ี่สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความ
ต้องการของประชาชน 
- งานสังคมสงเคราะหเ์ด็ก สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร 
ทุพพลภาพ ผู้ดอ้ยโอกาสผู้ไร้ที่พึง่ ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  
- งานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่ายกาย
และสมอง 
- งานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน 
ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย 
- งานสงเคราะห์ครอบครัวทีป่ระสบปญัหาความ
เดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
ในครอบครัว 
5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
- งานจัดระเบียบชุมชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานฝึกอบรม 
- งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการพัฒนาชุมชน 
- งานสำรวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน 
5.3 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน และงานกิจการสตรีและคนชรา 
- งานสง่เสรมิสนบัสนุนการจัดสวัสดกิารสังคมแกเ่ด็ก 
สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส 
- งานจ่ายเบี้ยเลี้ยงผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ฯลฯ 
- งานส่งเสรมิสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมแก่วัย 
- งานติดตามและประเมินผล 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 
(25๖4 – 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  
     (25๖4 – 2566) 

 5.4 งานราชการท่ัวไป 
- งานบริการข้อมูล สถิต ิ
- งานสารบรรณ  
- งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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6. กองส่งเสรมิการเกษตร 
6.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการการเกษตร 
- งานวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร 
- งานให้คำปรึกษาแนะนำ 
- งานส่งเสรมิการเกษตร 
- งานเทคโนโลยทีางการเกษตร 
-  งานติดตามและประเมินผล 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
6.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานบำบัดน้ำเสีย 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
 
 
 
 

 

6. กองส่งเสรมิการเกษตร 
6.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตรกรรม การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน 
- งานส่งเสรมิการเกษตร การเพาะปลูก การปรบัปรุง
วิธีการผลิต การเกบ็รกัษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ 
พืชสวน สาธิตการปลูกพืช การปราบศัตรพูืช การใช้ปุ๋ย 
- งานจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทานเพือ่
การเกษตร 
- งานส่งเสรมิการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร งาน
บรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้าเกษตรกรรม 
- การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนรุักษ์ดิน 
แหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าไม้  
- งานส่งเสรมิสนบัสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
- งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 
- งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แกเ่กษตรกร 
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการ 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
6.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานบำบัดน้ำเสีย 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
- งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรปู
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดมิ 

(25๖4 – 2566) 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่  

     (25๖4 – 2566) 

 
 
 
 
 

 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
- งานตรวจสอบการใช้งาน และเกบ็รักษายานพาหนะ 
ให้ประหยัด 
- งานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่าย 
เงินและทรพัย์สินของทางราชการ 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้ 
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
- งานกำหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินความเสี่ยง 
- งานประเมินประสทิธิภาพระบบการควบคุมภายใน 
- งานเสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ 
- งานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติหรือภารกิจถ่ายโอน 
ตามกฎหมาย 
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 8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจ  ปริมาณงานที่จะ

ดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้สะท้อนให้เห็น
ว่าการดำเนินการวิเคราะห์ปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ ตำแหน่งใด สายงานใด 
จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้นจึงเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบสรปุผลการวิเคราะห์ปริมาณ
งานและอัตราตำแหน่งได้ ดังนี ้

 ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 
   ปริมาณงาน   279,450/82,800   
   = จำนวนอัตราท่ีต้องการ 3 คน  
   :  จำนวนอัตราตำแหน่งปัจจุบัน  1  คน 
 

1.  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
   ปริมาณงาน   4,257,606/82,800   
   = จำนวนอัตราท่ีต้องการ 59 คน 
   :  จำนวนอัตราตำแหน่งปัจจุบัน  ๓๑  คน 

 

2.  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 ปริมาณงาน   1,448,449/82,800   
 = จำนวนอัตราท่ีต้องการ 17 คน  
 :  จำนวนอัตราตำแหน่งปัจจุบัน  12  คน 
 

3. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 ปริมาณงาน   1,354,588/82,800   
 = จำนวนอัตราท่ีต้องการ 17 คน  
 :  จำนวนอัตราตำแหน่งปัจจุบัน  9  คน 
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
-ปริมาณบุคลากรที่ปฏิบัตงิานไม่ใช่สายงานสอนหรือประจำอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
 ปริมาณงาน   425,060/82,800   
 = จำนวนอัตราที่ต้องการ 5 คน   
 :  จำนวนอัตราตำแหนง่ปจัจบุัน  4  คน 
-จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจำนวนบุคลากรสายงานสอน (จ้างเหมา 2 คน) และแม่บ้านศูนย์ฯ           

ข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (จำนวนนักเรียนน้อยเนื่องจากเกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาด
เช้ือไวรัสโควิด-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และยังอยู่ระหว่างช่วง
การรับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2563 ทำให้จำนวนนักเรียนยังไม่คงที่) 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.1 จำนวนนักเรียน 30 คน บุคลากรสายงานสอน  5 คน แม่บ้าน 1 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.2 จำนวนนักเรียน 34 คน บุคลากรสายงานสอน  4 คน แม่บ้าน 1 คน 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.5 จำนวนนักเรียน 28 คน บุคลากรสายงานสอน  3 คน แม่บ้าน - คน 
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4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.6 จำนวนนักเรียน 26 คน บุคลากรสายงานสอน  2 คน แม่บ้าน - คน 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.7 จำนวนนักเรียน 21 คน บุคลากรสายงานสอน  2 คน แม่บ้าน - คน 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.8 จำนวนนักเรียน 18 คน บุคลากรสายงานสอน  3 คน แม่บ้าน 1 คน 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.9 จำนวนนักเรียน 23 คน บุคลากรสายงานสอน  2 คน แม่บ้าน - คน 
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.11 จำนวนนักเรียน 10 คน บุคลากรสายงานสอน  2 คน แม่บ้าน - คน 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.13 จำนวนนักเรียน 22 คน บุคลากรสายงานสอน  3 คน แม่บ้าน 1 คน 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.14 จำนวนนักเรียน 25 คน บุคลากรสายงานสอน  2 คน แม่บ้าน 1 คน 
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.15 จำนวนนักเรียน 35 คน บุคลากรสายงานสอน  3 คน แม่บ้าน 1 คน 
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ ม.17 จำนวนนักเรียน 29 คน บุคลากรสายงานสอน  3 คน แม่บ้าน 1 คน 
    รวม   จำนวนนักเรียน 301 คน บคุลากรสายงานสอ 34 คน แม่บ้าน 7 คน 

= จำนวนอัตราที่ต้องการสายงานสอน 30 คน   
 :  จำนวนอัตราตำแหนง่ปจัจบุัน  35  คน 
= จำนวนอัตราที่ต้องการแม่บ้านประจำศูนย์ฯ 7 คน   
 :  จำนวนอัตราตำแหนง่ปจัจบุัน  7  คน 
สรุป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 = จำนวนอัตราท่ีต้องการ 42 คน   
 :  จำนวนอัตราตำแหน่งปัจจุบัน  46 คน 
 

5. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 ปริมาณงาน   1,789,280/82,800   
 = จำนวนอัตราท่ีต้องการ 21 คน  
 :  จำนวนอัตราตำแหน่งปัจจุบัน  4  คน 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
= จำนวนอัตราท่ีต้องการ 1 คน 
: จำนวนอัตราตำแหน่งปัจจุบัน  0  คน 

 

7. กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 ปริมาณงาน   336,450/82,800   
 = จำนวนอัตราท่ีต้องการ 3 คน  
 :  จำนวนอัตราตำแหน่งปัจจุบัน  ๒  คน 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปรมิาณงานและอัตราตำแหน่งได้ 
  : จำนวนอัตราท่ีต้องการท้ังสิ้น 158  คน  
  : จำนวนอัตราตำแหน่งปัจจุบัน  105  คน 
  :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขออนุมัติเปิดกรอบเพ่ิมอีก 4 อัตรา 

 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงนำผลการ
วิเคราะห์ปริมาณงานมากำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ดังนี้ 
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สรุป 
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตรากำลังคนเพ่ิม/ลด หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล 1 1 1 1 - - -  

สำนักปลัด อบต.(๐๑) 3๑ 31 31 31 - - -  
กองคลงั(๐๔) 12 13 13 13 - - -  
กองช่าง(๐๕) ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘) 46 4๖ 4๖ 4๖ - - -  
กองสวัสดิการสังคม(๑๑) 4 4 4 4 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน(12) - 1 1 1 +1    

กองสง่เสรมิการเกษตร(๑๔) 2 3 3 3 - - -  

 รวมท้ังสิ้น 108 109 109 109 +1 - -  

 


