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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
เรื่อง   ประกาศใชแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2563   

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

      ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.2561 - 2563) เพ่ือเปนกรอบกําหนดตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลตามระยะเวลาท่ีกําหนด
เสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) พิจารณานั้น 

               คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ในการประชุมครั้งท่ี 
9/2560  เม่ือวันท่ี 25  กันยายน  2560 ไดมีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม ประกาศใช
แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม แลว        
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก)         
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 ลงวันท่ี 
24 ตุลาคม 2545 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2548  จึงประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหาร
สวนตําบลทางาม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2563   

               ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เปนตนไป 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี  27  เดอืน  กันยายน   พ.ศ.  2560 

 

                                                        
 (นายศิริวัฒน   ฟกคง) 
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คํานํา 
 

  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  มีวัตถุประสงคในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป        
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการใชอัตรากําลังคน พัฒนากําลังคนในองคการบริหารสวนตําบลให
สามารถดําเนินการตามภารกิจไดสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ. ศ. ๒๕๔๒  

 ท้ังยังใชเปนแนวทางในการใชอัตรากําลังขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน ในอนาคต ในชวง
ระยะเวลา ๓ ปขางหนา จะมีตําแหนงใด จํานวนเทาใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบล อีกท้ังเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 
และลูกจาง และเปนเครื่องมือในการควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ ๔๐
ของงบประมาณรายจายประจําป ไดอีกดวย 

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจาํปงบประมาณ   
๒๕61 – ๒๕๖3  ข้ึน  เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนตอประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และเปนแนวทางในการบริหารอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป 
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สารบัญ 
เรื่อง            
                             หนา 

๑. หลักการและเหตุผล         3 
๒. วัตถุประสงค          4 
๓. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป      5 
๔. สภาพปญหา  ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม            8 
๕. ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม              ๑9 
๖. ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางามจะดําเนินการ            ๒5 
๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง  ๒7 
๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ        ๒7 
๙. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน     ๓2 
๑๐. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป    ๓5 
๑๑. แนวทางการพัฒนาขาราชการ หรือพนักงานสวนสวนทองถ่ิน     40 
๑๒. ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจาง  41 

 
ภาคผนวก   
             

- สําเนาคําสั่งแตงคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561 – 2563)                   42 
- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561 – 2563)       43                 
- ประกาศโครงสรางสวนราชการและการแบงงานภายในของ อบต.                       50 
- ประกาศจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ                             54                        
- รางประกาศ คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลกูจางประจํา และพนักงานจาง 59 
- สําเนาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561               60 
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แผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลระยะ ๓ ป 
ประจาํปงบประมาณ  ๒๕61  - ๒๕๖3 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
------------------------- 

 
 
 

 
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   (ก.กลาง)  

เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินวา จะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวน
ราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทางาม โดยให
องคการบริหารสวนตําบลทางาม จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใชในการ
กําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) 
กําหนด 
  ๑.๒ คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวน
ตําบลทางาม จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและ
การใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพ่ือวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล   
ทางาม วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามแผนอัตรากําลัง 
๓ ป 
  ๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดทําแผน 
อัตรากําลัง ๓ ป  สําหรับปงบประมาณ  ๒๕61 – ๒๕๖3  ข้ึน 
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๒.๑ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน 
ท่ีเหมาะสม  ไมซํ้าซอน 
  ๒.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม  มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง 
โครงสรางสวนราชการใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
ตามกฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 
  ๒.๔  เ พ่ือเปนแนวทางในการดํ าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  ๒.๕ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม  สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุ
แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทางามเกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและ
ยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
  ๒.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 
 

ฯลฯ 
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5 

 

 

 

 
 

 
 
  ใหองคการบริหารสวน ตําบลทางาม  โดยคณะกรรมการจัด ทําแผนอัตรา กําลั ง                  
ซ่ึงประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวน
ราชการเปนกรรมการ และมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ๑ คน เปนเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 
๓ ป โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
   ๓.๑ วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
ตามกฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร  และสภาพปญหาในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เพ่ือใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลทางามบรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง  
ตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานใน
ปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานท่ีทําอยูในปจจุบันไมตรงกับ
ภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงาน
ในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 
  ๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ   ใหสามารถแกปญหาของตําบลมะขามสูง  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓  การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภารหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ ประมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ 
โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 
   ๓.๓.๑  การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ใหพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนด
ระดับชั้นงานในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   ๓.๓.๒  การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการ
กําหนดอัตรากําลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนง
ท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจายตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒    
   
 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
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  ๓.๔  การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work  process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง โดย
สมมุติฐานท่ีวา งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอมตองใชอัตรากําลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาท่ี
ใชในกรณีของภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกวาจะเปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
กอนจะคํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
วามีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูใน
ปจจุบันมีลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอ่ืน ก็มีความจําเปนตองมาใชประกอบการ
พิจารณาดวย 
  ๓.๕  การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนการนํา
ผลลัพธท่ีพึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตอง
ใชสําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยสมมุติฐานท่ีวา หากผลงานท่ีผานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปจจุบันและในอนาคตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจตองมีการพิจารณา
แนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางาน
ตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
  ๓.๖  การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เปนการสอบถามความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียหรือนําประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยาง
นอยใน ๓ ประเด็นดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางองคกร
และการแบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ี
มากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณและ
บริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น ซ่ึงอาจมีความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละ
สวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
   3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการในปจจุบันมี
ขาราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะ
รองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงท่ีเหมาะสม
ข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุไป เปนตน 
   3.6.3  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายใน
สวนราชการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณซ่ึง
มุมมองตาง ๆ อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เปน
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจาหนาท่ีในเทศบาล ข. ซ่ึงมีหนาท่ี
รับผิดชอบคลายกัน โดยสมมุติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละองคกรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
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  3.8  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินทุก
คน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไมมุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจํานวน
กรอบอัตรากําลังเปนสําคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบ
อัตรากําลังท่ีเปนระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหนงท่ี
เหมาะสม (Right Jobs) มากกวาการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายแลว
พบวาการกําหนดกรอบตําแหนงในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมนอยกวาการกําหนดตําแหนงประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ท้ัง ๆ ท่ีใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการทํางานก็
พบวาเปนลักษณะงานในเชิงการวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงาน และสวนราชการอ่ืนก็
กําหนดตําแหนงในงานลักษณะนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะ
กําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้เปนตําแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจํานวนตําแหนงของสวน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Man Power 
Planning  Framework) นี้จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถมีขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอในการท่ี
จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละสวน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทําใหสวนราชการ สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใช
ประโยชนในเรื่องอ่ืน ๆ เชน 
  -การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทําใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดยเปรียบเทียบหากจะตองมี
การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางหนวยงาน 
  -การจัดทํากระบวนการจริง (Work process) จะทําใหไดเวลามาตรฐานท่ีจะสามารถ
นําไปใชวัดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงในระยะยาวสวนราชการสามารถนําผล
การจัดทํากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-
engineer) อันจะนําไปสูการใชอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -การเก็บขอมูลผลงาน จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของภาระงาน ซ่ึงจะเปนประโยชน
ในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจท่ีจะเพ่ิม/ลดลง 
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 เพ่ือใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  มีความครบถวน องคการ
บริหารสวนตําบลทางาม  สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยวิเคราะหสภาพ
ปญหาในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและความตองการของประชาชน  ดังนี้ 
 ๑.  ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 
           ๑.๑  การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 
           ๑.๒  ปญหาการไมมีโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอ 
                                     ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

๑.๓ ปญหาน้ําทวมขัง  การระบายน้ําท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
๑.๔ ระบบประปาไมไดคุณภาพ 

๒. ปญหาการผลิต  การตลาด  รายไดและการมีงานทํา 
             ๒.๑  การประกอบอาชีพในหมูบาน 
                       ๒.๑.๑ ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ 
                       ๒.๑.๒ ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ 
              ๒.๒  ความรูทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร 

๓.  ปญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
             ๓.๑  ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 
             ๓.๒  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
             ๓.๓  ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไมท่ัวถึง 
             ๓.๔  ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบา 

๔.  ปญหาน้ํากิน  - น้ําใช เพ่ือการเกษตร 
๔.๑  การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง 
๔.๒  ระบบประปาหมูบาน และประปาสวนภูมิภาคไมเพียงพอ 

๕.  ปญหาขาดความรูเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๕.๑ ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร 
๕.๒ การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

๖.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑ การกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกวิธี  ทําใหประชาชนท้ิงขยะริมถนน/แมน้ํา  ทําให  

        เกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
๖.๒ ชุมชนขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๓ กลิ่น/ภาวะมลพิษจากฟารมเลี้ยงสัตว  และสถานประกอบการตางๆ 
 

๗.  ปญหาการบริหาร  และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
๗.๑ ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
๗.๒ บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ 
๗.๓ ขวัญกําลังใจของพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

๔.  สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน   
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สภาพท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม   
  สภาพปจจุบัน 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ 
  ท่ีตั้ง 
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  ตั้งอยูเลขท่ี  หมู  1๓  ถนนวัดโบสถ - โปงแค ตําบลทา
งาม อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอวัดโบสถ ประมาณ 9 กิโลเมตร และอยู
หางจากจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 32 กิโลเมตร 
  เนื้อท่ี 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  36,125 ไร หรือจํานวน 101 ตาราง
กิโลเมตร 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมสองฝงแมน้ําแควนอย  โดยบริเวณริมสองฝงแมน้ํา  จะเปนท่ีอยูอาศัย
หนาแนนและจะถัดออกไปสูแนวเขตตําบล  ท้ังสองดานเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการเกษตรกรรม  เชน  ทํานา  
การปลูกพืชไร  การปลูกไมยืนตน  การเลี้ยงสัตว  มีลําน้ําแควนอยไหลผานระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร  
เปนแหลงน้ําสําคัญสําหรับการอุปโภคบริโภค  และการเกษตร 
  เขตการปกครอง/จํานวนหมูบาน 
   ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม  มีหมูบานท้ังหมด  ๑3  หมูบาน  คือ 

  หมูท่ี บาน 
หมู  ๑ บานสวนปาน 

หมู  ๒ บานหนองปลิง 

หมู  ๓ บานทางาม 
หมู  ๔ บานใหมใต 

หมู  ๕ บานยาง 

หมู  ๖ บานเขาไรศรีราชา 

หมู  ๗ บานใหมเหนือ 

หมู  ๘ บานวังหนองแดง 

หมู  ๙ บานปกตามี 

หมู  ๑๐ บานหัวคงคา 

หมู  11 บานหัววัง 

หมู  12 บานวังเจก 

หมู  ๑3 บานหนองสลุง 

             
  
 
 



10 

 

 

 

  อาณาเขต 
   เขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ คือ  
   ทิศเหนือติดตอกับ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
   ทิศใตติดตอกับ ตําบลบานปา อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
   ทิศตะวันออกติดตอกับ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
   ทิศตะวันตกติดตอกับ ตําบลวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
  ประชากร 
        ประชากรรวมท้ังหมด ๕,329 คน แยกเปนชาย ๒,๖24 คน  หญิง ๒,705 คน  
    จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,889 ครัวเรือน  จํานวนประชากร แยกแตละหมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี บาน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ครัวเรือน 
๑ บานสวนปาน 366 393 759 291 
๒ บานหนองปลิง 341 352 693 227 
๓ บานทางาม 34 30 64 22 
๔ บานใหมใต 192 190 382 149 
๕ บานยาง 207 200 407 139 
๖ บานเขาไรศรีราชา 476 449 925 285 
๗ บานใหมเหนือ 236 264 500 210 
๘ บานวังหนองแดง 161 163 325 101 
๙ บานปกตามี 172 171 343 105 

๑๐ บานหัวคงคา 197 219 416 152 
11 บานหัววัง 98 124 222 83 
12 บานวังเจก 77 72 149 52 
13 บานหนองสลุง 99 106 205 73 

รวม ๒,๖56 ๒,733 ๕,389 1,889 
 

 สภาพทางเศรษฐกจิ 
    อาชีพ 
    อาชีพของราษฎรในเขตตําบลทางาม สวนใหญมีอาชีพดานเกษตรกรรมอาชีพนอก
ภาคเกษตรกรรมท่ีสําคัญ ไดแก อาชีพรับจางท่ัวไป การคาขาย พนักงานบริษัทเอกชน และอ่ืนๆ 
   เศรษฐกิจสวนรวมของ อบต. สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปขององคการบริหารสวน
ตําบลทางาม เปนการเกษตรกรรม ท่ีปลูกขาวเปนหลัก พืชอ่ืน ๆ เชน ถ่ัวลิสง ขาวโพด การเลี้ยงสัตว เชน โค 
กระบือ สุกร ไก ปลาน้ําจืด เปนตน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการรวมกลุมของแมบาน
ในกลุมสมุนไพรแปรรูปตาง ๆ กลุมผลิตภัณฑกะลา กลุมแมบานทําพริกแกง กองทุนตาง ๆ ในหมูบาน เชน 
กลุมออมทรัพย กองทุนหมูบาน  เปนตน 

   การเกษตร 
 - พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด จํานวน  63,125 ไร 
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           สภาพทางสังคม 
   การศึกษา 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสถานศึกษา/แหลงศึกษาหาความรู จํานวน  8  แหง 
 - ศูนยการเรียนชุมชน  จํานวน 1 แหง 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 2 แหง 
 - โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 3 แหง 
 - โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน - แหง 
  - ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 2 แหง 
                           การสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม 
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง 
 - โรงพยาบาลแมและเด็ก         จํานวน ๑ แหง 
 - ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน  จํานวน ๑3 แหง 
 - คลินิกเอกชน  จํานวน 1 แหง 
                          สถาบนัและองคกรศาสนา 
 - วัด/สํานักสงฆ  จํานวน 5 แหง 
 - มัสยิด  จํานวน - แหง 
 - ศาลเจา  จํานวน - แหง 
 - โบสถ  จํานวน - แหง 
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อยูในเขตการใหบริการของสถานีตํารวจภูธร      
วัดโบสถ โดยจะมีสายตรวจจักรยานยนต ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบรอยในเขตพ้ืนท่ีเปนระยะ ๆ  
 - หนวยบริการประชาชน  จํานวน   ๑ แหง 
 -  ติดตั้งไฟรายทาง  จํานวน   4 แหง 
   การโทรคมนาคม 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีหอกระจายขาว/เสียงตามสาย              
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - โทรศัพท มีคูสายโทรศัพทบานสวนใหญประชาชนใชโทรศัพทมือถือ เพราะมีความ
สะดวกสบายในพกพา และสามารถติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว 
 - หอกระจายขาว/เสียงตามสาย  จํานวน ๑3 แหง 
      การไฟฟา 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช จํานวน 1,879 
ครัวเรือน และจํานวนครัวเรือนท่ีไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 10 ครัวเรือน 
  การประปา 
   องคการบริหารสวนตําบลทางาม  มีระบบประปาของหมูบาน จํานวน 13 หมูบาน 
แตยังไมเพียงพอตอการใชน้ําในการอุปโภคและบริโภค 
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                  ศักยภาพของทองถิ่น 
  จํานวนบุคลากรทางการเมือง/การบริหาร   แยกเปน 
 -  คณะผูบริหาร ๔ คน ชาย 4 คน หญิง - คน 
 -  สมาชิกสภา อบต.   ๒6  คน ชาย ๑5 คน หญิง 15 คน 
               -  พนักงานสวนตําบล   13 คน ชาย 6 คน หญิง 7 คน 
 -  ลูกจางประจํา 2 คน ชาย 2 คน หญิง - คน 
 -  พนักงานจาง   15   คน ชาย 7 คน หญิง 8 คน 
  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

 ◊ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ประถมศึกษา -         คน 
 มัธยมศึกษา 26  คน 
 อาชีวศึกษา -  คน 
 ปริญญาตรี -  คน 
 สูงกวาปริญญาตรี -  คน 

 ◊ คณะผูบริหาร 
 ประถมศึกษา -         คน 
 มัธยมศึกษา ๑  คน 
 อาชีวศึกษา ๑  คน 
 ปริญญาตรี ๒  คน 
 สูงกวาปริญญาตรี -  คน 

 ◊ พนักงานสวนตําบล 
 ประถมศึกษา -  คน 
 มัธยมศึกษา -  คน 
 อาชีวศึกษา -  คน 
 ปริญญาตรี 7  คน 
 สูงกวาปริญญาตรี 6  คน 
 ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
  การรวมกลุมของประชาชน 
 -  กองทุน SML                6     กลุม 
 -  กลุมอาชีพ    5 กลุม 
 -  กลุมออมทรัพย    2 กลุม 
 -  กองทุนหมูบาน                 ๑9    กลุม 
                                 -  กองสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 2    กลุม 
                                 จดุเดนของพ้ืนท่ี  (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 
  จุดเดนของตําบลทางาม คือ พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมสองฝงแมน้ําแควนอย  
โดยบริเวณริมสองฝงแมน้ําจะเปนท่ีอยูอาศัยหนาแนนและถัดออกไปสูแนวเขตตําบลท้ังสองดานเปนท่ีราบลุม
เหมาะแกการเกษตรกรรม เชน ทํานา การปลูกพืชไร การปลูกตนไมยืนตน การเลี้ยงสัตว มีลําน้ําแควนอยไหล
ผานระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เปนแหลงสําคัญสําหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
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        ความตองการของประชาชน 
  ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางามแบงออกเปนดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
         ๑.๑  ขุดลอกคลอง  ,สรางสะพาน คสล. ,  วางทอระบายน้ํา 
         ๑.๒  โทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน  
         ๑.๓  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
         ๑.๔  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุก  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
                                     และปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 

๒.  ความตองการดานการผลิต  การตลาด  รายได และการมีงานทํา 
        ๒.๑  จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 

๒.๒  ฝกอบรมความรู  ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
๒.๓  สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 
๒.๔  ใหความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

๓.  ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย 
         ๓.๑  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก 
         ๓.๒  ใหความรูดานสุขศึกษา 
         ๓.๓  ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษ 
                    สุนัขบา 
          ๓.๔  ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ                                        

๔.  ความตองการดานน้ํากิน  - น้ําใช เพ่ือการเกษตร 
๔.๑ ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพืช 
๔.๒  ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน 

๕.  ความตองการดานความรู เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
           ๕.๑  ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ  มีศูนยขอมูล   หองสมุดชุมชน 
           ๕.๒  ใหความรูดานการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
           ๕.๓  ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ 
           ๕.๔  ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๖.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑  รณรงคใหความรูแกชุมชนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ      
      สิ่งแวดลอม 

          ๖.๒  ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          ๖.๓  ขุดลอกคลองท่ีตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช 

๗.  ความตองการดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
๗.๑ จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน 
๗.๒ จัดหาวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  บุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๗.๓  สรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน  กลุมสตรี  ฯลฯ 
๗.๔  เสริมสรางขวัญกําลังใจแกพนักงานลูกจาง 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

       แนวทางการพัฒนา 
       วัตถุประสงค 
       เพ่ือใหทราบถึงภาพรวมการพัฒนาของ อบต. ในอนาคต และสามารถนํามาตรวจสอบแผนพัฒนาวา              
มีความสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนา อบต. อยางมีประสิทธิภาพ 
          วิสัยทัศนการพัฒนา 
 วิสัยทัศน  หมายถึง  ถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ในท่ีนี้ องคการบริหารสวนตําบลทางาม
กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาในชวงระยะเวลา 3 ป 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดกลางมี
หนาท่ีท่ีตองดูแลทุกขสุขของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลจึงจําเปนตองมีวิสัยทัศนใน
การท่ีจะพัฒนาทองถ่ินใหไปสูจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไว  วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  สิ่งแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณสุข  
การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลจะตองพัฒนาทองถ่ินใหครอบคลุมในทุก ๆ 
ดาน และใหประชาชนเขามีมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น “รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ” โดยมุงหวังให
ประชาชนอยูดวยกันอยางสงบสุข ไดรับการบริการตามอํานาจหนาท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน  
ชุมชนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด เยาวชนในเขตพ้ืนท่ีมีคุณภาพ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีความสามัคคี
กันและเปนพลังพัฒนาตําบลใหมีความเจริญ ซ่ึงในการพัฒนาดานตาง ๆ สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลทา
งามสามารถดําเนินการตามนโยบายและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงกําหนดวิสัยทัศนดังนี้ 

 “ตําบลปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี วิถีพอเพียง ชุมชนเขมแข็ง สืบสานวัฒนธรรม 
กาวลํ้าเทคโนโลยี” 

 พันธกิจหลักในการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  พันธกิจ  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 

  พันธกิจ  สรางและซอมแซมเสนทางการคมนาคมและขนสง 
 ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  พันธกิจ  พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาอาชีพและรายได 

  พันธกิจ  สรางอาชีพและรายได 

 ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาการทองเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ 

  พันธกิจ  พัฒนาและประชาสัมพันธแหลงแหลงทองเท่ียว 
 ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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  พันธกิจ  อนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหสมดุลและมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  พันธกิจ  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  
สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 8   การเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พันธกิจ  บริหารจัดการพัฒนาบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู ความสามารถ 
และทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน และทํางานรวมกันเปนเครือขาย รวมท้ังการปรับปรุงพัฒนาสถานท่ี
ปฏิบัติงานการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา 
อยางยั่งยืน  
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตรท่ี 8 ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 : ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดาน
สุขภาพ และ ICT ยุทธศาสตรท่ี 6 :  สงเสริมความเขมแข็งทางสังคม และความม่ันคงตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาอาชีพและรายได 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : 2 พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินคาเกษตรเชิง
คุณภาพ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาการทองเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการดําเนินงานดานการทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการ
ทองเท่ียวและบริการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยาง
ยั่งยืน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดาน
สุขภาพ และ ICT 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 8   การเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดาน
สุขภาพ และ ICT 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิษณุโลก : 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟา 
แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา 
แนวทางท่ี  3  การกอสรางซอมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ํา  ทอลอดสี่เหลี่ยม และศาลาท่ีพักริมทาง 
แนวทางท่ี  4  การกอสรางซอมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ  
                  เพ่ือการเขาถึงและใชประโยชน 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง 
แนวทางท่ี  1  การกอสราง  ซอมแซม บํารุงรักษาถนน  สะพาน เกาะกลางถนน และพ้ืนท่ีสองขางทาง 
แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงสินคา ผูโดยสารและจุดพักรถ 
แนวทางท่ี  3  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง 
แนวทางท่ี  4  การรณรงคจัดกิจกรรมการปองกัน  การแกไขปญหาอุบัติเหตุ การแกไขปญหาอุบัติเหตุ  
                  และเพ่ิมความปลอดภัยบนทองถนน 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึงและเปนมาตรฐาน 
แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแกไขปญหาความยากจน   
                  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและปญหาโรคระบาดตาง ๆ 
แนวทางท่ี  3  การสงเสริมและสนับสนุนการใหความชวยเหลือสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส  ผูชวยเหลือตนเองไมได 
                  และผูยากจน  
แนวทางท่ี  4  การสงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการดานคุณธรรม  
                  เพ่ือพัฒนาจิตใจ และศักยภาพของประชาชน  
แนวทางท่ี  5  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของพลเมือง     
                  และมีสวนรวมทางการเมืองทุกรูปแบบ 
แนวทางท่ี  6  การสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬา  การจัดตั้งศูนยกีฬาประจําตําบลและลานกีฬา      
                  การพัฒนาดานกีฬาตาง ๆ 
แนวทางท่ี  7  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรักการออกกําลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของ 
                  ตนเอง 
แนวทางท่ี  8  การสงเสริมและสนับสนุนรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการ 

     ชวยเหลือปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี  9  การสงเสริมและสนับสนุนการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาอาชีพและรายได 
แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอบรมใหความรูกับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ  
                  การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนามาตรฐานสินคาและจัดตั้งศูนย  จําหนาย หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
แนวทางท่ี  3  การจัดตั้งกลาดกลางจําหนายสินคาทางการเกษตรและอ่ืน ๆ 
แนวทางท่ี  4  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินคาทางการเกษตรและการแปรรูปสินคาการเกษตร 
แนวทางท่ี  5  การพัฒนาสงเสริมอาชีพและแกไขปญหาการวางงาน 
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แนวทางท่ี  6  การสงเสริมและสนับสนุนการบริการกองทุนทองถ่ิน 
แนวทางท่ี  7  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในดานตาง ๆ 
แนวทางท่ี  8  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนท่ียากจน 
แนวทางท่ี  9  การสงเสริมใหความรูดานการจัดการ   การผลิต  และการตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การทองเท่ียวและการบริการดานตาง ๆ 
แนวทางท่ี 1 การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหลงทองเท่ียวและสวนสาธารณะ 
แนวทางท่ี 2 การจัดใหมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตาง ๆ   

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางท่ี 1 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการปองกันน้ําทวมและมีการแกไขปญหาภัยแลง 
แนวทางท่ี 2 การสงเสริมและสนับสนุนแกไขปญหาและปองกันตลิ่งพัง 
แนวทางท่ี 3 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช   
                แบบครบวงจร 
แนวทางท่ี 4 การสงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
แนวทางท่ี 5 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางท่ี 6 การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  อุปโภคบริโภคและการจัดการระบบชลประทานและ  
                การปรับปรุงระบบน้ําบาดาลใหมีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 7 การสงเสริมและการปองกันในการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม 
แนวทางท่ี 8 การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี  7   ดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและใหมีการจัดการศึกษา 
                  เพ่ือการเรียนรูทุกรูปแบบ 
แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการกอสรางปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาวัสดุ อุปกรณ   
                  ครุภัณฑ  สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
แนวทางท่ี  3  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ  
                  จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวทางท่ี  4  การสงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 

                  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวทางท่ี  5  การสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  8   การเพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แนวทางท่ี  1  การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในดานความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส    
                  การบริการประชาชน  รวดเร็ว และถูกตองตามกฎหมาย 
แนวทางท่ี  2  การสงเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกใน 
                  การประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แนวทางท่ี  3  การสงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน   

            การปฏิบัติงานและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี  4  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการตาง ๆ แกบุคลากร 
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แนวทางท่ี  5  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม  โครงการท่ีสนับสนุนนโยบายรัฐบาล  
นโยบายจังหวัด  นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยุทธศาสตรของชาติ  
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด 

แนวทางท่ี  6  การสงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีการพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
แนวทางท่ี  7  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใชประโยชนขอมูล จปฐ.  ขอมูล กชช 2 ค. 

และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
แนวทางท่ี  8  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารตาง ๆ           

และการจัดการระบบ ICT 
 

 
  
  

 การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทางามนั้น เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทํา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลทางาม ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทางามจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนท่ีใหเกิดความตระหนักในการรวมกัน
แกไขปญหา และความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลทางาม ยังได
เนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม และ
สนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชน ใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดกรอบ
แนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองใน
ทองถ่ิน และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 

 การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวม

กฎหมายอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการ

บริหารสวนตําบลทางาม มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการ

ของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths), จุดออน (Weakness), โอกาส (Opportunities), 

อุปสรรค (Threats) ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตาม

หลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม แบบองครวม มีดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengeth) 

1. มีโบราณสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตนตะเคียนยักษ เปนแหลง   
    ทองเท่ียว  สรางรายไดใหกับประชาชนในตําบล 
2. มีกลุมอาชีพหลากหลายในตําบล  เชน  กลุมปลูกไผทวาย  กลุมทํากะลา   
3. มีแหลงการเรียนรูชุมชนคือ ศูนยการเรียนรูตําบลทางาม ศูนยการเรียนรูชุมชน การเลี้ยงโค ตั้งอยูหมูท่ี 10   
    บานหัวคงคา ตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ   จังหวัดพิษณุโลก 
    เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานจากหนวยงานตาง ๆ 
4. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง  เชน การออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง 
    มากกวารอยละ  70  ของผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

๕.  ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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5. นักการเมืองทองถ่ินมีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองระดับประเทศทําใหการเสนอของบประมาณใน  
การจัดทําโครงการสะดวก รวดเร็วข้ึน 

6. มีตนทุนทางสังคมไดแก ปราชญชาวบาน  ภูมิปญญาทองถ่ิน   
7. การอยูรวมกันเปนแบบสังคมไทย ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน    
8. มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม เชน การสรงน้ําพระบรมสาริกธาตุ การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ประเพณีแขงขัน   

เรือยาว ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
9. มีการขัดแขงทางการเมือง (ฝายสภาฯ)  ไมรุนแรง 
10. ผูบริหารมีความรูและวิสัยทัศนท่ีดีในการบริหารงาน 
11. มีการรับความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาในการบริหารงาน 
12. มีการทํางานในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  หนวยงานของรัฐ    

เอกชน กํานัน / ผูใหญบาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ภาคประชาชน อสม. คณะกรรมการ 
      ตาง ๆ ฯลฯ 
13. เปนองคกรท่ีอยูใกลกับท่ีวาการอําเภอ และหนวยงานของรัฐประจําอําเภอ ทําใหการติดตอประสานงาน

เปนไปดวยความรวดเร็ว ทันเวลา 
14. มีสงเสริมการเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับประชาชนท่ัวไปใหประชาชน ไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ

และท่ัวถึง  โดยมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร และเปดบริการ Internet ตําบล 
15. มีบุคลากรเพียงพอแกการปฏิบัติงาน 
16. บุคลากรเปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง และไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการอบรม ศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  
จุดออน (Weakness) 

1. สภาพพ้ืนท่ีบางแหง ไมเอ้ืออํานวยในการบริหารงานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

2. บุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับภารกิจ (ใหม)  ท่ีรับถายโอนจากหนวยงานอ่ืน 
3.ประชาชนบางสวนยังขาดความรู เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนบางสวน

ยังมีทัศนะคติในดานลบตอการบริหารงานของ อบต.   
4. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานยังไมเพียงพอและท่ัวถึง เนื่องจากใชงบประมาณจํานวนมาก 
6. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตยังไมเพียงพอ ท่ัวถึงและยังไมมีมาตรฐาน 
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาดการดูแลเอาใจใส 
8. ประชาชนมีรายไดนอยไมเพียงพอการใชจายในชีวิตประจําวัน 
9. อบต. ขาดวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  
10. การกําหนดยุทธศาสตรแผนงานโครงการมีการคนหาปญหา การจัดลําดับความสําคัญของปญหา ยังไมมี

ประสิทธิภาพ ทําใหการจัดสรรงบประมาณในการแกไขปญหาไมตรงกับปญหาและความตองการท่ีแทจริง
ของประชาชนสวนใหญ  

11. แผนงานโครงการมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการตางไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากไมมีการ
จัดลําดับแผนงานโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวน 

12. อบต. ยังไมไดจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
13. ประชาชนมีการใชเทคโนโลยีในทางท่ีผิด เชน เด็กติดเกมส ทําใหเกิดปญหาครอบครัว และเกิดการ

เลียนแบบในทางท่ีผิด 
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14. ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุน สงผลใหเกิดความวุนวายในสังคม อาจเกิด ปญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด 

15. วัฒนธรรมท่ีเคยปฏิบัติมา ไมมีการสืบทอด  
16. ประชาชนบางกลุมไมรูจักใชประโยชนในการเรียนรูโลกภายนอก 
17. มีแมน้ําไหลผานกลางตําบลทําใหหมูบานแยกเปนสองฝง 
18. มีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตเทศบาล 

โอกาส (Opportunity) 
1.  มีการขยายตัว ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ จากตัวเมือง พิษณุโลกสูชานเมืองสงผลใหอัตรา

ความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจสูง 
2.  มีการถายโอนภารกิจตาง ๆ  ให อบต. ดําเนินการ 
3.  ไดรับการสนับสนุน สงเสริม  จากรัฐบาลในการบริหารงาน 
4. มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย         

ป พ.ศ. 2550 
5. มีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 
6. มี พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีไวอยางชัดเจน 
7. มีมาตรฐานการบริการสาธารณะ 48 ดาน กําหนดอํานาจหนาท่ีให อบต. จัดบริการสาธารณะไดอยาง

ครอบคลุมและท่ัวถึง   
8. มีกฎหมายอ่ืน ๆ อีกหลายฉบับไดกําหนดใหผูบริหารของ อบต.เปนเจาพนักงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตาม

กฎหมายนั้นๆ  เชน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ  พ.ร.บ.สิ่งแวดลอม พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาด พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค เปนตน 

9. ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานระดับอําเภอ จังหวัด 
10. นักการเมืองทองถ่ินมีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมืองระดับชาติ 
11. เปนเสนทางผานเขาสูแหลงทองเท่ียวเข่ือนแควนอยบํารุงแดน  

อุปสรรค (Threat) 
 

1. สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ ในระดับประเทศสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ไมมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอย ทําใหการบริหารงานไมตอเนื่อง ทําใหเกิดผลกระทบตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ ตาม พ.ร.บ.การกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหไมสามารถนํางบประมาณมาบริหารงานไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

3. การถายโอนภารกิจยังไมสมบูรณ เนื่องจากบางหนวยงาน ยังไมยอมถายโอนภารกิจใหท้ังหมด ทําให อบต. 
ตองขออนุญาตในการเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ี   

4. ตนทุนการผลิตสูงจากปจจัยตาง เชน น้ํามันแพง ปุยเคมี ยาปราบ ศัตรูพืชราคาสูง 
5. คานิยมจากภายนอก หรือตางชาติ เขามาในชุมชน เชน การแตงกาย กริยามารยาท ทําใหเกิดการ

เลียนแบบในทางท่ีผิด 
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ความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                   1) ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                     1.1 ทางคมนาคมภายในหมูบาน และทางเชื่อมระหวางตําบล พัฒนาแหลงน้ํา  
                     1.2 องคการโทรศัพทติดตั้งโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน  
                     1.3 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
                         1.4 ปรบัปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและกอสรางถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต     

          2) ความตองการดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา 
                     2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 
                     2.2 ฝกอบรมความรู  ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
                     2.3 สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 
                     2.4 ใหความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

          3) ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย 
               3.1 ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแมและเด็ก 

                      3.2 ใหความรูดานสุขศึกษา 
                      3.3 ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัข 
                      3.4 ใหการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ 
                 4) ความตองการดานน้ํากิน  - น้ําใช เพ่ือการเกษตร 
                        4.1 ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพืช 
                          4.2 ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน 

          5) ความตองการดานความรู เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
                        5.1 ฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ  มีศูนยขอมูล  หองสมุดชุมชน 
                        5.2 ใหความรูดานการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
                        5.3 ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตางๆ 
                        5.4 ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
                    6) ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
                      6.1 รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลอง 
                       6.2 ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                       6.3 ขุดลอกคลองท่ีตื้นเขิน และกําจัดวัชพืช 

          7) ความตองการดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
                 7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน  กลุมสตรี   
                           และกลุมอาสาอ่ืนๆ 

              7.2 จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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 องคการบริหารสวนตําบลทางาม กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถ
กําหนดแบงภารกิจไดเปน ๗ ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
 ๑.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
  ๑.๑  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
  ๑.๒  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) 
  ๑.๓  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง โดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
  ๑.๔  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา ๖๘(๓)) 
  ๑.๕  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  (มาตรา ๑๖(๔)) 
  ๑.๖  การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 
 
 ๒.  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
  ๒.๑  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุและผูพิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
  ๒.๒  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗(๓)) 

  ๒.๓ ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจ  และสวนสาธารณะ 
          (มาตรา ๖๘(๔)) 

  ๒.๔ การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
              (มาตรา ๑๖(๑๐)) 
  ๒.๕  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) 
  ๒.๖  การสงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
          (มาตรา ๑๖(๕)) 
  ๒.๗  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
 

 ๓. ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ภารกิจท่ีเกี่ยวของ  
     ดังนี้ 
  ๓.๑ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 

  ๓.๒ การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา๖๘  (๘)) 
  ๓.๓ การผังเมือง  (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
  ๓.๔ จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) 
  ๓.๕ การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา ๑๖  (๑๗)) 
  ๓.๖  การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 

๔. ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  มีภารกิจ
ท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 

  ๔.๑  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
  ๔.๒  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (มาตรา ๖๘(๕)) 
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  ๔.๓  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
  ๔.๔  ใหมีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))       
  ๔.๕  การทองเท่ียวกับการพาณิชย (มาตรา ๑๖(๗)) 
  ๔.๖  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
  ๔.๗  การสงเสริมการฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
  ๔.๘  การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา (๑๖(๗)) 
 ๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

    มีภารกิจที เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  ๕.๑ คุมครอง  ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา ๖๗(๗)) 

  ๕.๒ รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัด 
         มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 

  ๕.๓  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 
 ๖. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  มีภารกิจท่ี 
    เกี่ยวของ  ดังนี้   
     ๖.๑ บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ 
           ทองถ่ิน (มาตรา ๖๗(๘)) 
  ๖.๒  สงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
  ๖.๓  การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
  ๖.๔ การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

       (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
๗. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และ     
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

  ๗.๑ สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ในการพัฒนาทองถ่ิน 
        (มาตรา ๔๕(๓)) 
  ๗.๒ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรอืบคุลากร 
        ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
  ๗.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
  ๗.๔ การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครอง 
        สวนทองถ่ิน (มาตรา ๑๗(๓)) 

   ๗.๕ การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา ท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวน            
   ทองถ่ินอ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

 ภารกิจท้ัง ๗ ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะ 
แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลทางามไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวย การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาทางามเปนสําคัญ 
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 องคการบริหารสวนตําบลทางามมีภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการ  ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
  ๑.  การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  ถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา  เปนตน 
  ๒.  การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  เชน  ไฟฟา  น้ําประปา  เปนตน 
  ๓.  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการ 
                                   กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ๔.  การปองกันและระงับโรคติดตอ 
           ๕.  การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
  ๖.  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๗.  การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพและการเพ่ิมรายไดแกราษฎร 
  ๘.  การฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๙.  การควบคุมอาคาร 

๑๐. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพอาชีพเด็ก  สตรี  คนชรา   
      คนพิการ  และผูดอยโอกาส 

  ๑๑. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
  ๑๒. การสงเสริมและพัฒนากิจการกีฬา และศูนยเยาวชน 
                       ๑๓. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  ๑๔. การพัฒนารายได และหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
  ๑๕. การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

  ๑๖. การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ภารกิจรอง 
  ๑.การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความปลอดภัยความเปนระเบียบ 
                                 เรียบรอยและการอนามัย  และสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
  ๒.  การคุมครอง  ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๓.  การวางแผน และการสงเสริมการลงทุนประกอบการคา 
  ๔.  การสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนประกอบการคา 
  ๕.  การบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม  สถานท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
  ๖.  การสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
  ๗.  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  ๘.  การจัดใหมีตลาด  ท่ีจอดรถ และกิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
  ๙.  การผังเมือง 
  ๑๐. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๑๑. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   ๑๒.  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  ๑๓.  การจัดใหมีการและควบคุมการฆาสัตว 

๖.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลทางามจะดําเนินการ
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  ๑๔.  การจัดการ การทํานุบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน 
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๑๕.  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
  ๑๖.  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 ๑๗.  การรักษาความสงบเรียบรอยการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา 
                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
๗.สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
   
 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล 
ทางาม เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง โดยสามารถกําหนดโครงสรางแบงสวนราชการออกเปน 
3 สวน ไดแก สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กองคลัง  และกองชาง และกําหนดใหมีกรอบ
อัตรากําลัง พนักงานสวนตําบล จํานวน ๑5 คน ลูกจางประจํา 2 คน โดย ก.ท. (เดิม) กําหนดตําแหนงในสาย
งานไวเพียง  ๑3  สายงาน  เทานั้น  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม ไมสามารถกําหนดตําแหนงตาง ๆ  
เพ่ิมใหมไดตามความจําเปนท่ีจะตองใชบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ  ดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตําแหนงท่ี
กําหนดไว เพ่ือใชแกไขปญหาของประชาชนในเขตตําบลทางาม ดังนั้นการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.)กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทางามเปนขนาดกลาง และสามารถกําหนดโครงสรางการ
แบงสวนราชการไดมากข้ึน จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม ตองกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบ
อัตรากําลังใหมข้ึน  โดยใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีเพ่ือท่ีจะใหสามารถ แกไขปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบล  ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยในแผนอัตรากําลัง ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3 ) 
กําหนดพนักงานสวนตําบลจํานวน  ๑5  คน และลูกจางประจําจํานวน  2  คน  พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน ๙ คน พนักงานจางท่ัวไปจํานวน 6 คน รวมท้ังสิ้น ๓2 คน 
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 ๘.๑ โครงสราง 
  จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ
ดําเนินการดังกลาว โดยองคการบริหารสวนตําบล กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ
ดังกลาวและในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจ
กําหนดเปนภารกิจอยูในงาน  เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น  จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบลทางาม  มีภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 
  ๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ
ราชการท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตําบลและราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการ
ใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
  ๒. กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน  
เงินบําเหน็จบํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การ
จัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลอง
ประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 
  ๓. กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบการจัดทําขอมูล
ทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
กอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การ
ควบคุมกอสรางและซอมบํารุง งานแผนดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุม
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๘.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

๑. สํานักงานปลัด อบต. 
      ๑.๑  งานบริหารท่ัวไป 
 

        ๑.๒  งานนโยบายและแผน 
              
       ๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
              
        ๑.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
        ๑.๕  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
        ๑.๖  งานสงเสริมการเกษตร 
         
       ๑.๗  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาฯ 
 
        ๑.8  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 

 ๒. กองคลัง 
๒.๑   งานการเงิน 
 
๒.๒   งานบัญชี 
 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 
๒.๔  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

       
๓. กองชาง 
      ๓.๑ งานกอสราง 
 

 ๓.2  งานผังเมือง 
 
 ๓.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

๑. สํานักงานปลัด อบต. 
      ๑.๑  งานบริหารท่ัวไป 
 

        ๑.๒  งานนโยบายและแผน 
              
       ๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
              
        ๑.๔  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
   ๑.๕  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 
        ๑.๖  งานสงเสริมการเกษตร 
         
        ๑.๗  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาฯ 
 
        ๑.8  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 
๒. กองคลัง 

๒.๑   งานการเงิน 
 
๒.๒   งานบัญชี 
 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 
๒.๔  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 
๓. กองชาง 
      ๓.๑ งานกอสราง 
 

๓.2  งานผังเมือง 
 

     ๓.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
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๘.๒  การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง           
 ใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม วิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะดําเนินการ
ในแตละสวนราชการในระยะเวลา 3 ปขางหนา  ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด  
เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด  จํานวนเทาใดในสวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพ่ือให
คุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมาบันทึกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง  
3  ป  ดังนี้   

แผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3   

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตอง
ใชในชวงระยะเวลา  3  ป

ขางหนา 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ กลาง) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

สํานักงานปลัด อบต. (01)         

หัวหนาสํานักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ตน) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
วางเดิม 

งานบริหารท่ัวไป         

นักทรัพยากรบุคคล  (ชก.) 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานธุรการ  (ปง.) 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานธุรการ  (ชง) 1 1 1 1 - - -  

งานนโยบายและแผน         

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ชก.) 1 1 1 1 - - -  

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  (ปก.) 1 1 1 1 - - -  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         

นักพัฒนาชุมชน  (ปก.) 1 1 1 1 - - -  

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ครูผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - กรมฯจัดสรร 

ลูกจางประจํา         

งานบริหารท่ัวไป         

พนักงานขับรถยนต (กลุมสนับสนุน) 1 1 1 1 - - -  

งานสงเสริมการเกษตร         

พนักงานสูบนํ้า (ถายโอน)  (กลุมสนับสนุน) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)         

งานบริหารท่ัวไป         

พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -  
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สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา  3  ปขางหนา 

เพ่ิม/ลด 
หมาย
เหต ุ2561 2562 2563 2561 2562 2563 

งานนโยบายและแผน         
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า 1 1 1 1 - - -  
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

พนักงานจางท่ัวไป         

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

คนงาน 1 1 1 1 - - -  

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

งานอนามัยและสิ่งแวดลอม         

คนงาน 1 1 1 1 - - -  

คนงาน 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง (04)         

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ตน) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานบัญชี         

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก.) 1 1 1 1 - - -  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได         

นักวิชาการจัดเก็บรายได  (ปก.) 1 1 1 1 - - -  

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ         

เจาพนักงานพัสด ุ  (ปง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         

งานการเงิน         

ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได         

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -  
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สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
กําลัง
เดิม 

อัตราตําแหนงท่ีคาดวาจะตองใช
ในชวงระยะเวลา  3  ปขางหนา 

เพ่ิม/ลด 
หมาย
เหต ุ2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองชาง  (05)         

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับ ตน) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งานกอสราง         

นายชางโยธา  (ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ         
งานผังเมือง         
ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

งานประสานสาธารณูปโภค         

ผูชวยนายชางไฟฟา 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

งานประสานสาธารณูปโภค         

คนงานเครื่องสูบนํ้า 1 1 1 1 - - -  

รวม 32 32 32 32 - - -  
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ปงบประมาณ งบประมาณรายจาย 
เงินเดือนประโยชน 
ตอบแทนอ่ืน คาจาง 

คิดเปนรอยละ 

๒๕61 3๓,153,891.๐๐ 7,714,224.๐๐ 23.27 
๒๕62 34,811,๕85.๐๐ 7,954,968.๐๐ 22.85 
๒๕๖3 36,552,164.๐๐ 8,213,088.๐๐ 22.47 

 
 

 
หมายเหตุ  งบประมาณรายจาย  คํานวณเพ่ิมข้ึนปละ ๕ % (รอยละ ๕) 
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9.  ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
             

ที ่ ชื่อสายงาน 

    จํานวนที่มีอยู อัตราตําแหนงที่คาดวา อัตรากําลังคน ภาระคาใชจาย คาใชจายรวม (3)   
ระดบั จํานวน ปจจุบนั จะตองใชในชวง  เพิ่ม/ลด ที่เพิ่มขึน้ (2) หมาย 

ตําแหนง ทั้งหมด     ระยะเวลา 3 ปขางหนา             เหต ุ

    
จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน (1) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563   

  พนักงานสวนตําบล                                   

1 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

กลาง 1 1 543 1 1 1 - - - 14,640 15,120 15,840 726,120 741,240 757,080   

  สํานักงานปลัด อบต. (01)                                   

2 
หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ตน 1 1 435,600 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460   

3 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 ๑ 329,790 1 1 1 -     12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480   

4 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 1 1 329,790 1 1 1 - - - 12,960 13,440 13,320 342,720 356,160 369,480   

5 นักพัฒนาชุมชน  ปก. 1 1 280,080 1 1 1 - - - 9,000 9,360 9,600 298,080 298,440 308,040   

6 นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปก. 1 1 237,600 1 1 1 - - - 7,680 8,400 8,880 245,280 253,680 262,560   

7 เจาพนักงานธุรการ  ชง. 1 1 225,720 1 1 1 - - - 9,240 9,360 9,960 234,960 244,320 254,280   

8 เจาพนักงานธุรการ  ปง. 1 1 138,120 1 1 1 - - - 4,560 1,140 6,240 122,160 139,260 145,500   

9 ครูผูดูแลเด็ก ครูผูชวย 1 - 0 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 กรมจัดสรร 

  ลูกจางประจํา                                   

10 พนักงานสูบนํ้า (ถายโอน)   1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - เงินอุดหนุน 
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ที ่ ชื่อสายงาน 

    จํานวนที่มีอยู อัตราตําแหนงที่คาดวา อัตรากําลังคน ภาระคาใชจาย คาใชจายรวม (3)   
ระดับ จํานวน ปจจุบนั จะตองใชในชวง  เพิม่/ลด ที่เพิ่มขึน้ (2) หมาย 

ตําแหนง ท้ังหมด     ระยะเวลา 3 ปขางหนา             เหตุ 

    
จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563   

11 พนักงานขับรถยนต   1 1 199,800 1 1 1 - - - 7,440 7,320 7,200 207,240 214,560 221,760   

  พนักงานจางตามภารกิจ                                   

12 
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน  

  1 1 246,120 1 1 1 - - - 9,960 10,320 10,680 256,080 266,400 277,080   

13 ผูชวยครูผูดูแลเด็ก    1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - 
เงิน

อุดหนุน 

14 พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)    1 1 141,600 1 1 1 - - - 5,670 6,000 6,240 147,270 153,270 159,510   

15 
พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า 
(ทักษะ)  

  1 1 134,400 1 1 1 - - - 5,400 5,640 5,880 139,800 145,400 151,280   

  พนักงานจางท่ัวไป                                   

16 ผูดูแลเด็ก   1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 0 0 0 
เงิน

อุดหนุน 

17 ผูดูแลเด็ก   1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000   

18 คนงาน   1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000   

19 คนงาน   1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000   

20 คนงาน   1 1 108,000 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000   
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10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป   
โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(บริหารงานทองถ่ิน ระดับ กลาง) (1)    

 
 

 
    

โครงสรางสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักงานปลัด อบต. 
หัวหนาสํานักปลัด 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน) (1) 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.6 งานสงเสริมการเกษตร 
1.7 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.8 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 

กองคลงั 
ผูอํานวยการกองคลัง 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน) (1) 

2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 

(อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน) (1) 
 

3.1 งานกอสราง 
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.3 งานผังเมือง 
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โครงสรางกองคลัง 

  
 
 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวม 

8 2 4 5 19 

ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
(อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน) (1) 

 

หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
(อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน) (1) 

 

งานบริหารท่ัวไป 
พนักงานสวนตําบล 
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1) 
- เจาพนักงานธุรการ (ชง.)  (1) 
- เจาพนักงานธุรการ (ปง.) (1) 
ลูกจางประจํา อบต.  
- พนักงานขับรถยนต  (กลุมสนับสนุน) (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- พนักงานขับรถยนต (1) 

งานนโยบายและแผน 
พนักงานสวนตําบล 
- นักวิเคราะหนโยบายฯ  (ชก.) (1) 
พนักงานจางตามภารกจิ 
- ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (1) 
 

งานกฎหมายและคดี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานสวนตําบล 
- นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก.) (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า (1) 
พนักงานจางท่ัวไป 
- คนงาน (1) 
 
 
 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

พนักงานจางท่ัวไป         
- คนงาน (1) 
- คนงาน (1) 
 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานสวนตําบล 
- ครูผูดูแลเด็ก (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (1) 
พนักงานจางท่ัวไป   
- ผูดูแลเด็ก (1) 
- ผูดูแลเด็ก (1) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
พนักงานสวนตําบล 
- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1) 

 

งานสงเสริมการเกษตร 
ลูกจางประจํา 
- พนักงานสูบนํ้า (ถายโอน) (กลุมสนับสนุน) (1) 
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            โครงสรางกองชาง 
 
 
 
 

  
 
 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวม 

4 - 2 - 6 

งานการเงิน 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี (1) 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
พนักงานสวนตําบล 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก.) (1) 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได (1) 
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
พนักงานสวนตําบล 
- เจาพนักงานพัสดุ (ปง.) (1) 
 

ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) 
(อํานวยการทองถิ่น ระดบั ตน) (1) 

 

 

งานบัญชี 
พนักงานสวนตําบล 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (1) 
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พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวม 

2 - 3 1 6 

งานกอสราง 
พนักงานสวนตําบล 
- นายชางโยธา (ปง.) (1) 
  

งานประสานสาธารณูปโภค 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยชางไฟฟา (1) 
- ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (1) 
พนักงานจางท่ัวไป 
- คนงานเครื่องสูบนํ้า (1) 

งานผังเมือง 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยชางโยธา (1) 
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  ๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 
 

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจาํ 
และพนักงานจาง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติ
หนาท่ีของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    
โดยกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคน ทุกตําแหนง        
มีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ไวในแผนอัตรากําลัง ๓ ป เปนรอบระยะเวลา ๓ ป เชนเดียวกับการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
ท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได  เชน  การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษา
ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน ดังนี้  
 ๑๒.๑  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลสายงานนักบริหาร 
  (๑) สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมและสัมมนา ในดานความรูเก่ียวกับการบริหารงาน 
และการปฏบิัติราชการอยางนอยปละ ๒ หลักสูตร 
  (๒) สนับสนุนใหเขารับการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณและพัฒนาวิสัยทัศน
ในการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
  (๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
  (๔) สนับสนุนใหเขารับการปฏิบัติธรรม การฝกจิต – สมาธิ ตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
  (๕) สนับสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาปรับใชกับ
การบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนอยางนอยปละ ๑ 
หลักสูตร 
 ๑๒.๒  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัต ิ
  (๑) สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมและสัมมนา ในดานความรูเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตนในการใหบริการประชาชน อยางนอยปละ ๑ หลักสูตร 
  (๒) สนับสนุนใหเขารับการศึกษาดูงาน ดานการใหบริการประชาชน และการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณและนํามาปรับใชกับการใหบริการประชาชน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
  (๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
  (๔) สนับสนุนใหเขารับการปฏิบัติธรรม การฝกจิต – สมาธิ ตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
  (๕) สนับสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาปรับใชกับ
การปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
อยางนอยปละ ๑ หลักสูตร          
  (๖) สนับสนุนใหมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเพียงพอกับปริมาณงาน และทันยุคทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน 
  (๗) จัดใหมีการประชุมเพ่ือซักซอมการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และเสริมสรางความรู 
ความเขาใจในอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
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 ๑๒.๓  การพัฒนาพนักงานจาง 
  (๑) จัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนาในดานความรูเก่ียวกับการบริหารงาน และการ
ใหบริการประชาชนอยางนอยปละ ๑ หลักสูตร 
  (๒) สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
  (๓) สนับสนุนใหเขารับการฝกทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาปรับใชกับ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนอยางนอยปละ๑ 
หลักสูตร 
 ๑๒.๔  การพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางผูไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมหรือ
เปลี่ยนสายงาน 
  (๑) จัดใหมีการปฐมนิเทศ และฝกอบรมดานการปฏิบัติหนาท่ี ระเบียบ กฎหมาย 
ข้ันตอนและวิธีการทํางานของราชการ รวมท้ังโครงสรางองคกร ความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 
  (๒) จัดใหมีการทดลองการปฏิบัติงาน ภายใตการกํากับดูแลและสอนงานอยางใกลชิด 
ของผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  (๓) จัดใหมีการทดสอบความรูดานระเบียบ กฎหมาย และข้ันตอนการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเปนระยะ เพ่ือกระตุนใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม มีการคนควาศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ
หนาท่ีของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 
 

  ๑๓.  ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
 

   
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติวา รัฐตอง 

จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและพนักงานจางของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี 
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทางามข้ึน เพ่ือเปนการปลูก
จิตสํานึกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทางาม ในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหมีประสิทธิ ภาพ รักษามาตรฐานแหงความดีความงาม ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สรางความ
เลื่อมใส ศรัทธา และไดรับความเชื่อถือยกยอง จากบุคคลท่ัวไปไว ดังนี้ 
  ๑. พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และมีความรับผิดชอบ 
  ๒. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
  ๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และมีอัธยาศัยไมตรี 
  ๔. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความทันสมัย และตรงตอเวลา 
  ๖. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม 
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