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แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6   
 

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

๑.  หลักการและเหตุผล 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก .จังหวัด) กำหนด
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด 
ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำ
แผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด 

 1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก .กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนอัตรากำลัง เพ่ือวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคนวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใน
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรี สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ

สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ย วกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดทำแผนอัตรากำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล 
และวางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นำไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได ้

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. กรอบแนวคิด ขอบเขต ความสำคัญ และกระบวนการ ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป ี

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ซึ่งมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะปอน เป็นประธาน เห็นควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตะปอนบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่าง  ๆ         
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการโดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

3.2 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ         
ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน : Supply  pressure เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง  ๆ    
โดยในส่วนนี้จะคำนึงถึง 

3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภทเพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่า ตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า 
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อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่างหรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้นการคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตราที่ต้องใช้สำหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมายโดยสมมติฐานที่ว่าหากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ย
อัตรากำลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือนำประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 

3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน มีข้าราชการ
สูงอายุจำนวนมากดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตำแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจทำให้การ
กำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7 พิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการนำ
ข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบอัตรากำลัง
ของงานบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ก. และงานบริหารงานบุคคลในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะปอน ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่
ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน  
ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จำนวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท      
ในลักษณะเดียวกัน 
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ลำดับ อปท. 
กำหนด
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2563 

พนักงาน
ส่วนตำบล 

(คน) 
คร ู

ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนัก  
งานจ้าง
ภารกิจ 

ทั่วไป 

1. อบต.ตะปอน 4 26,800,000 13 1 1 17 2 

2. อบต.วังสรรพรส 4 26,760,000 19 2 - 5 4 

3. อบต.ตรอกนอง ๔ 24,101,800 ๑7 ๑ ๑ 8 ๖ 
 

3.8 ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างทุกคน 
โดยได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.9 การกำหนดกรอบ การยุบเลิก และการปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง ให้นำข้อมูลมาประกอบการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

      3.9.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน 
      3.9.2 ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ 
      3.9.3 อัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน (Benchamarking) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจำนวนกรอบ
อัตรากำลังเป็นสำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจำนวนตำแหน่ง ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า การกำหนดกรอบ
ตำแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะ
งาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบว่าเป็นลักษณะงาน
ในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็กำหนดตำแหน่งในงาน
ลักษณะนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ในลักษณะงานนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจำนวนตำแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจ
กล่าวได้กล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Man Power PlanningFramework)   
นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างพอเพียงในการอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการ
สำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้น การ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้ส่วนราชการ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบ หากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนำไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนำผลการจัดทำ
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer)อันจะ
นำไปสู่การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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3.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตะปอน ดังนี้ 

• พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น กำหนดตำแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 

• ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจำต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือกำหนดตำแหน่ง
เพ่ิมจากที่มีอยู่ เดิมและให้ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่ เดิมเป็นตำแหน่งว่า ง มีคนลาออก หรือ
เกษียณอายุราชการ  โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

•  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์
การกำหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

   (2) แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
 การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กำหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก
ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้
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พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - สำนักงานปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้น
ที่เรื่องการวางแผน นโยบาย อำนวยการทั่วไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งต้ังจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
สายงานช่าง  การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การนำปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา และคำนวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 

จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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๔.  สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ปัจจุบันตั้งอยู่ 84 หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง-พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอ ขลุง 
จังหวัดจันทบุรี เขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 14.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
8,938 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอขลุง ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
 อาณาเขตทางทิศเหนือ  จดตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ และเทือกเขาสระบาป 
 อาณาเขตทางทิศใต้  จดตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง และตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ 
 อาณาเขตทางทิศตะวันออก จดตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง 
 อาณาเขตทางทิศตะวันตก  จดตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร มีประชากรทั้งสิ้น  
3,170  คน เป็นชาย 1,521 คน เป็นหญิ ง 1 ,649 คน จำนวนบ้าน 1,147 หลังคาเรือน แยกตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

หมู่บ้าน จำนวนบ้าน/หลัง จำนวนประชากร ชาย หญิง 

บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 59 193 100 93 

บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 2 206 632 295 337 

บ้านตะปอนน้อย หมู่ที่ 3 226 594 272 322 

บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 206 575 273 302 

บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 5 183 567 289 278 

บ้านไร่วรรณ หมู่ที่ 6 267 609 292 317 

รวม 1,147 3,170 1,521 1,649 

 
จากการ สํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน 

พบปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจำปี 2561 – 2564  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแก้ไขให้ตรง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ปัญหาเส้นทางหลักชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
2. ปัญหาถนนเชื่อมทางหลักยังเป็นถนนลูกรังไม่สะดวกในการสัญจร 
3. ปัญหาถนนซอยยังเป็นถนนลูกรังไม่สะดวกในการสัญจร  
4. ปัญหาน้ำทว่มขังระบบการระบายน้ำสองข้างถนนไม่สะดวก  

 5. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหายทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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2. ด้านด้านเศรษฐกิจ 
 1. ปัญหาผลผลิตของเกษตรกรคุณภาพต่ำ จำนวนผลผลิตล้นตลาด พ่อค้าคนกลางกดราคา 
 2. ปัญหาภาวะน้ำท่วมทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
 3. ปัญหาต้นทุนผลผลิตทางการเกษตรสูง 
 
3. ด้านสังคม 

1. ปัญหาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มีปัญหาติดเกมส์ ชอบแข่งขันจักรยานยนต์ 
2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 3. ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
 
4. ด้านการเมือง การบริหาร 

1. ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด  
2. การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ 
3. การวางแผนในการพัฒนาไม่เป็นระบบ 
 

5.ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.ปัญหาขยะมูลฝอย 
2.ปัญหาน้ำท่วมขัง 
3.ปัญหาคูคลองตื้นเขิน 

 
6.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา 
 1. ขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกาย 
 2. ขาดการนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
 3. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นน้อย 
 
7. ด้านการสาธารณสุข 
 1. ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพร่างกาย 
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๕.  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ได้พิจารณากำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งได้รับข้อมูลจากการจัดประชุมประชาคม รวมทั้งได้นำแนวทางการพัฒนาของประเทศ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนาของจังหวัด แนวทางการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพ่ือใช้กำหนดทิศทาง
ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2561 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
คติพจน์ประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 6 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

   (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ  เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

  (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมาก 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
    (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ                             

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน  การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
   (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

   (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1)จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

          (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ                              
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
3. วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
4. เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 
5. หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เป้าหมายระยะยาว 



๑๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
2.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 
2.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
2.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
๓.๑ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๓.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.๑ รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
4.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ 
4.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
4.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 

5.๑ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

5.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคงและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

5.๓ เพ่ือสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านความมั่นคงให้สนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

5.๔ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
6.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
6.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความ

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า 

รวมทัง้มีกลไกกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน 

7.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาด้าน
พลังงาน 

7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง
ประเทศในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคงและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

7.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ำประปาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปาและกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ 

7.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือลดการนำเข้า
จากต่างประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
8.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น

ก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
8.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชน

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
8.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
8.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมให้

สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

9.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
9.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม 
9.3 เพื่อพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
9.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ

การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

10.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทย ที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญ
ของแนวระเบียบเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

10.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

10.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนกรพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายกรพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 
วิสัยทัศน์ 

 “ เป็นผู้นำการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลไม้ ควบคู่ไปกับการเป็น
ดินแดนแห่งความหลากหลายของการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๑) การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๒) การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
  ๓) การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
  ๔) การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกัมพูชา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดจันทบุรี  (พ.ศ.2561 – 2564) 
วิสัยทัศน์จังหวัดจนัทบุรี  
“ ศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้น

เลิศ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด มี 6 ยุทธศาสตร์ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเกษตรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของการเกษตรให้ได้

มาตรฐาน GAP และมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าและบริการ 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างระบบการจัดการสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า 
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณี

และเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจำนวนช่างฝีมืออัญมณีและเครื่องประดับ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
กลยุทธ์ที่  4 ส่ งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ รับรองคุณภาพอัญมณีและ

เครื่องประดับ 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง

จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด่านชายแดนไทยให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างบริการพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพ้ืนที่
แนวชายแดน 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างและขยายตลาด
การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้ประกอบการขับเคลื่อนสินค้าเพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและ
การค้าชายแดน 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการ ให้มีความหลากหลายและได้
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้
เพียงพอ และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุกโดยมี
การบูรณาการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีปริมาณและ
คุณภาพรองรับประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน (CBT Community – Based Tourism) 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ และ

บริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษารอบด้าน ให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพชุมชนด้านอาชีพและรายได้ในลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย

ขยายผลจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการดูแลสขุภาพแบบองค์รวมที่เหมาะสมตามกลุ่มวัยและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ใหเ้กิดความสมดุลและย่ังยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1 ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

เพ่ือให้พ้ืนที่ป่าไม้และแหล่งน้ำมีความหลากหลาย คงความอุดมสมบูรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

จากแหล่งกำเนิดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นระบบ                                

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 
 วิสัยทัศน์ “ เป็นกลไกในการสนับสนุนและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบริหาร
จัดการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม และสามารถแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มี 9 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำตามลุ่มน้ำที่สำคัญ 
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     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำนอกลุ่มน้ำ 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและสนับสนุนพื้นที่และบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
     กลยุทธ์ที่ 5 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ 
     กลยุทธ์ที่ 6 จัดหาปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ 
   ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข 
    กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ       
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มองค์กรประชาชนตามกลุ่มอาชีพและตามความสนใจ 
    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรรมด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามความสนใจ 
    กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรการกุศล
ให้มีค่าใช้จ่ายพอเพียงในการดูแลรักษารักษา 
    กลยุทธ์ที่ 6 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาดูแลตนเอง 
    กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสถานที่หรือพ้ืนที่สาธารณะพร้อมอุปกรณ์พัฒนาสุขภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีระบบป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
       กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบ 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการปรองดองและสมานฉันท์ 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบกติกาในการดำเนินชีวิตในสังคม 
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรทั้งระบบ 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมด้านการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและสนับสนุนกรค้าชายแดน 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ รวมทั้งสินค้า บริการ และบุคลากร
ให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล 
    กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
    กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและฟ้ืนฟูระบบตลาดท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการตลาดท้องถิ่นสู่ระบบตลาดโลก 
   ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
       กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
    กลยุทธ์ที่ 2 รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ 
    กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการขยะครบวงจรอย่างยั่งยืน 
    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
อุดมสมบูรณ์และการป้องกันปัญหาจากมลภาวะต่าง ๆ 



๑๗ 
 

    กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดยการคืนความชุ่มชื้นทั้ งพ้ืนที่ป่าบก 
และป่าชายเลน รวมถึงการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเล 
    กลยุทธ์ที่ 6 สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ 
    กลยุทธ์ที่ 7 จัดวางระบบผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 8 จัดตั้งศูนย์บริการให้ความรู้การจัดทำผังเมือง 
            ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
               กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       กลยุทธ์ที่ 2 การเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ 3 ยกย่องเชิดชูให้ประกาศเกียรติคุณให้กับครูต้นแบบทางด้านการศึกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ที่ 4 สร้างครูต้นแบบจากคนรุ่นใหม่ 
    กลยุทธ์ที่ 5 จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   7. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการค้าและ
บริการในกลุ่มประเทศอาเซียน 
    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและประชาชนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณี
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 
   8. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่นอย่างยั่งยืน 
       กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความรู้ให้กับผู้ให้บริการประชาชนในเรื่องระเบียบกฎหมาย 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบ
การบริหารงานภาครัฐ 
    กลยุทธ์ที่ 4 ยกย่องเชิดชูให้รางวัลเพ่ือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ 
    กลยุทธ์ที่ 5 มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้อง 
    กลยุทธ์ที่ 6 จัดวางระบบควบคุมภายในตามประมวลจริยธรรม 
   9. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและเผยแพร่โทษของยาเสพติด 
       กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติด 
    กลยุทธ์ที่ 3 จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด 
    กลยุทธ์ที่ 4 จัดฝึกอบรมบำบัดฟ้ืนฟูและฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับการบำบัด   
 

   การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาอำเภอขลุง 
 วิสัยทัศน์ “อำเภอขลุง เป็น เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพและแปรรูปสินค้าการเกษตร ” 
 พันธกิจ 



๑๘ 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 เป้าประสงค์รวม 
1. เป็นแหล่งผลิตผลไม้และแปรรูปผลผลิตการเกษตรคุณภาพ 
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยว และขึ้นชื่อของอำเภอขลุงและจังหวัดจันทบุรี 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพ 

1) พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐาน 
2) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานให้รองรับการผลิตและการตลาด 
3) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
4) สร้างเครือข่ายการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
5) พัฒนาคุณภาพการเกษตรสู่มาตรฐานสากล 
6) เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
    1) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
    2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือเอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
    3) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 
2) สร้างทุนสังคมที่แบ่งปันและเอ้ืออาทร 
3) สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและปลอดภัย 
4) พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาของอำเภอ 
5) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน 
6) สร้างสำนึกสาธารณะแก่ประชาชน 
7) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน 

  จากนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ( นายประมุข  วัฒนะ ) ซึ่งได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้กำหนดนโยบายในการ
พัฒนาตำบลตะปอนแบ่งเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 
 



๑๙ 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑.๑ ดูแล สร้างเสริมอาชีพ สร้างงาน ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยตั้งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา  
๑.๒ ป้องกัน ปราบปราม เฝ้าระวัง ยาเสพติดทุกรูปแบบในตำบลตะปอน 
๑.๓ สร้าง รักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑.๔ ปรับปรุงทัศนียภาพตำบลตะปอนให้สวยงาม 
๑.๕ จัดทำผังเมืองชุมชน 

2. สร้างเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานให้พอเพียง    
๒.๑ พัฒนาการคมนาคมให้สะดวก   
๒.๓ พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
๒.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

3. พัฒนาอาชีพ 
๓.๑  ส่งเสริมวิถีชวีิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๒  ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ 
๓.๓  ส่งเสริมอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแปรรูปผลผลิตในตำบล 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๑ สนับสนุนประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า 
๔.๒ สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 
๔.๓ รวบรวมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 

5. พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้ทันสมัย 
๕.๑ ยกระดับสถานศึกษา บุคลากรการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็ก 
๕.๒ เพ่ิมศักยภาพนักเรียนขยายโอกาส 
๕.๓ ดูแล และแก้ไขด้านโภชนาการเด็กในวัยเรียนภาคบังคับและก่อนวัยเรียน 
๕.๔ จัดตั้ง หรือสนับสนุนห้องสมุดประจำโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน 
๕.๕ ยกระดับการศึกษาของประชาชนตำบลตะปอน สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาต่อ 
๕.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนตำบลตะปอน มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระบบประชาคมรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ซึ่งต้องเป็น
มติที่ไม่ผิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

7. สร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคม 
๗.๑ สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น 
๗.๒ สร้างคุณธรรมให้เกิดในตัวผู้นำ ประชาชนและเยาวชน 
๗.๓ ส่งเสริมชุมชนคนมีไฟ คนพัฒนา คนรักชุมชนตำบลตะปอน 

8. สนับสนุนด้านสาธารณสุขและการกีฬาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๘.๑ ก่อสร้างลานกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
๘.๒ ส่งเสริม กีฬาท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคี 
๘.๓ ป้องกัน ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อสู่ชุมชน 

9. พัฒนาองค์กร 
๙.๑ พัฒนาบุคคลากร 
๙.๒ พัฒนาระบบการให้บริการและเครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชน 
๙.๓ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีอาสา กลุ่ม อปพร.                                         



๒๐ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ ( Vision )  

  “ชุมชนเข้มแข็ง  เพ่ือความพร้อม สู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ” 
ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นรองรับการ
ท่องเที่ยวไร้พรมแดน 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ 
1. สร้างความตระหนักและปลูกฝังคุณธรรมรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 
2. มีการรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ 
4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงและได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ 
5. พัฒนาศักยภาพของคนและพัฒนาการศึกษาให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
6. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
8. ส่งเสริมความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
9. การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกรวดเร็วและสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างครอบคลุม 
10. แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 

พันธกิจ ( Mission ) 
1. ส่งเสริมคุณธรรม วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์( Positioning ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน กำหนดตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559        
ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลไม้ ควบคู่ไปกับการเป็นดินแดนแห่งความหลากหลายของ
การท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ” ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและพลังงานของ
อาเซียนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป       
3) การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 4) การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ
กัมพูชาการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดจันทบุรี วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้า
เกษตรคุณภาพ ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตู
การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน” ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2) 



๒๑ 
 

ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ิมขึ้น 3) อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบ
โครงข่ายบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน 4) สร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ 5) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ด้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 6) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

 
การวิเคราะห์ SWOT  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

 จุดแข็ง( Strength ) 
1. โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนมี 4 ส่วน และในพื้นที่มี  

6 หมู่บ้าน ทำให้สามารถรองรับการดำเนินงานภายในได้เพียงพอ 
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนมีงบประมาณของตนเองทำให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานที่แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นท่ี 
  3. มีคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล และใช้ระบบเลนในการทำงานของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนตำบลตะปอนและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการติดประสานงาน เช่น Line,Facebook ทำให้
สะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน 
  4. ในชุมชนมีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่เข้มแข็งเช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
กลุ่มปุ๋ยยา ทำให้มีการช่วยเหลือในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
  5. เป็นสังคมเครือญาติ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนา  
          จุดอ่อน( Weakness ) 
  1. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงานและให้บริการสาธารณะ 
                     2. ขาดความร่วมมือและจิตสาธารณะในการพัฒนาจากชุมชน 
 โอกาส( Opportunity ) 
  1. อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
  2. นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล 
  3. เทคโนโลยีใหม่ๆช่วยแปรรปูสินค้าและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
  4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 อุปสรรค ( Threat) 
  1. การบังคับใช้และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายไม่เข้มงวด 

 2. สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออำนวยส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
 

การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย
ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการดำเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนได้ดำเนินการวิเคราะห์ตามหลัก SWOT สามารถ
สรุปได้ดังนี้  



๒๒ 
 

จุดแข็ง 
1. อำนาจหน้าที่โครงสร้างและการแบ่งงาน 

  การแบ่งงานในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 1 สำนัก 3 ส่วน แต่ละส่วนแบ่งเป็นงานพร้อมมีภารกิจ 
ที่รับผิดชอบชัดเจนตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ทุกส่วนงานมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน ภายใต้การ
ควบคุมตรวจการตามลำดับขั้นจากหัวหน้าส่วน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของงานได้ มีโอกาสผิดพลาดน้อย 

  โครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน มีการแบ่งมอบอำนาจตามภาระหน้าที่ เป็นการกระจายอำนาจ
จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง มอบการตัดสินใจภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีแนวทาง
เป็นไปภายใต้กฎหมาย เป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดการ สามารถติดตามประเมินผลได้ในส่วนหนึ่ง  
  2. ระบบงาน ระบบการวางแผนโครงการ 
   ระเบียบ กฎหมายบางตัวเอ้ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ตามศักยภาพของตนเอง ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของคนในชุมชน ในรูปการจัดทำ
เป็นโครงการ/กิจกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาฯ และ
การจัดทำแผนชุมชนในทุกปี 
   ระบบงานมีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากงานแต่ละงานมีคู่มือและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แสดงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีตำแหน่งที่เกื้อกูลกันสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหรืองานอ่ืนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันได้ เมื่อบุคลากรงานใดงานหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่อยู่ 

3. การบริหารงานบุคคล 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
มากข้ึนและชัดเจน ทำให้การบริหารบุคลากรเป็นไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อน
ระดับ ตลอดจนการเปิดรับพนักงานจ้าง เมื่อมีภาระงานที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจำของแต่ละงาน ทั้งนี้อยู่ภายใต้
กฎหมายที่กำหนดไว้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการปรับปรุงอัตรา/ตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้าง ให้ตรงกับแผนอัตรากำลัง โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้อง
จ่ายในด้านบุคคล บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานและตำแหน่งหน้าที่ เพราะผ่านกระบวนการ
คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งตามมาตรฐานของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนั้น ๆ ที่เปิดสอบ
คัดเลือก และเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้ได้รับการพัฒนาเพ่ิมทักษะ
ความรู้ความสามารถ โดยการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาเพ่ิมเติม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯ 

 จุดอ่อน 
1. ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ 

    เงินรายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ และการพัฒนาพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ (ภาระหน้าที่ที่
จะต้องทำต้องใช้งบประมาณมากกว่างบประมาณรายรับในแต่ละปี) จากโครงสร้างของเงินรายได้ตามงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2558 เห็นได้ชัดว่าแหล่งที่มาของรายได้องค์การบริหารส่วนตำบล มาจากภาษีจัดสรรและเงิน
อุดหนุนจากภาครัฐเป็นหลัก ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้จากกิจการหรือทรัพย์สินน้อยมาก การจัดเก็บ
ภาษีอากรในแต่ละปีมีเงินรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนเท่านั้น เป็นเงินจำนวนไม่มากเมื่อ
เปรียบเทียบกับตำบลใกล้เคียงอ่ืนๆ เนื่องจากแหล่งที่ตั้งของตำบล สภาพภูมิศาสตร์เอ้ือต่อการทำเกษตรกรรม 
แต่ไม่เอ้ือในการทำธุรกิจพาณิชย์อ่ืน ๆ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการที่จะพัฒนา (หลังหักรายจ่ายประจำ) ทำให้มีโครงการ/กิจกรรม ที่คั่งค้างสะสมมานาน
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ตั้งแต่จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อขาดงบประมาณ ทำให้มีปัญหาด้านต่าง ๆ ตามมาอีกมาก เช่น การ
จัดหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านอ่ืน ๆ ที่จำเป็น การขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า   

  2. ด้านการบริหารและการวางแผนพัฒนา 
การบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่ขาดประสิทธิภาพเนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่มาจากกระบวน 

การจัดทำแผนพัฒนา อบต. มีจำนวนมากกว่างบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด 

    3. การบริหารงานบุคคล 
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขาดความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทำให้เกิดความล่าช้าและการทำงานซ้ำซ้อน 

  4. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหาร 
    1) ขาดเครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่ ที่จะนำมาใช้งาน สำหรับที่มีใช้งาน
ปัจจุบันทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพต่ำ ไม่เอ้ืออำนวยความสะดวก และมีจำนวนไม่เพียงพอกับความจำเป็น 
ต้องใช้งาน 
  2) ไม่มีแผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย (Network) ในระยะยาวทั้งใน
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Hardware and Software) และด้านเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดประสิทธิภาพในอนาคต และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

 โอกาส 
1. กฎหมาย พรบ. และระเบียบต่างๆ  

  1) องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอิสระในการบริหารจัดการและการพัฒนาพ้ืนที่ สามารถบริหาร
งบประมาณงาน และกำลังคน ได้ตามศักยภาพ และภายใต้กฎหมายที่กำหนดนโยบายรัฐบาลส่งเสริมและ  
สนับสนุนในการพัฒนาตำบลให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีความรู้ความเข้าใจในความ
ต้องการของประชาชนในตำบลเป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนเมื่อ
ประชาชนประสบภัยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ความสามัคคีของประชาชนในตำบลเอ้ือให้มีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการดำเนินงานพัฒนาตำบล รวมถึงทำให้สภาองค์การบริหารตำบลมีเสถียรภาพการปฏิรูประบบราชการ
แบบบูรณาการ ทำให้การบริหารจัดการและพัฒนาตำบลเป็นไปตามกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลักษณะ
ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม เป็นเอกภาพและยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
ทั้งในด้านภาษาถ่ิน ศาสนา และชุมชนญาติพี่น้อง ที่มีความเป็นกันเองและกลมเกลียวกันภายในกลุ่ม  

อุปสรรค  
   1. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
   ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ทำให้เด็ก
และเยาวชน รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มาใช้ในชีวิตประจำวันที่ผิด ๆ ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สังคมตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์-การไม่ศึกษาต่อ ทำให้ภาคราชการต้องใช้
งบประมาณจำนวนมากเพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้เสียโอกาสที่จะเอางบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาพ้ืนที่
ด้านอื่น ๆ  
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2. งบประมาณจัดสรรและงบอุดหนุน 
   รัฐบาลมีแนวโน้มลดงบประมาณจัดสรร และงบอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำ
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาน้อยลง  

3. นโยบายรัฐบาล 
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง ทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ นโยบายเปลี่ยนไป

ตามยุคตามสมัยและวาระทางการเมือง ทำให้การพัฒนาในบางด้านไม่ต่อเนื่องขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบางตัวไม่มีความความยืดหยุ่น ไม่เหมาะสม ไม่

สอดคล้องกับภารกิจ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จึงนำผลจากการวิเคราะห์ตามหลัก SWOT มากำหนดวิธีการ
ดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  (มาตรา ๖๗ (๑)) 
(๒) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
(๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
(๔) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))  
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
(๓) ให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว ์ตลอดจน

สถานที่ประชุมอบรมราษฎร (มาตรา ๖๘ (๔)) 
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))  
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้                             
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘)) 
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
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(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))  

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
(๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
(๕) การส่งเสริมการท่องเที่ยวและประกอบอาชีพ  (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒)) 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(มาตรา ๖๗ (๘))  
(๒) การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนนุสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓))  
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

(มาตรา ๑๗ (๓)) 
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๖๗ (๙)) 
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้อง
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กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล       
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  มาตรา ๖๗ และ ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๓ 
  มาตรา ๑๖, ๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๒๗ 
 

๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 

 จากการวิเคราะห์ศักยภาพตำบล ตามหลักการ SWOT แบบองค์รวมและแยกรายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง 5 ด้าน จะเห็นได้ว่า ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ  จึงได้กำหนดเป็น
ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพ่ือจะ
ได้กำหนดอัตรากำลังรองรบัการปฏิบัติงานให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

6.1 ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
6.2 ภารกิจรอง    

1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
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๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร        
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้  จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรนํามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง    
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 50 ปี  
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ทำงานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ขาดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
5. ขาดการทำงานเชิงรุก 

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความ
ร่วมมือในการทำงานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทำงานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจำกัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ทำงาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจำกัด  T 
1 . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ์ แ ล ะกลุ่ ม พ รรค พ วก จ าก 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เค รื อญ าติ ใน ชุ ม ช น  ก าร  
ดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ ำกั ดท ำ ให้ ต้ อ ง เพ่ิ ม พู น ความรู้ ให้
หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จำนวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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๘.  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
๘.๑  โครงสร้าง   

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

1.2  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3   งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

1.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 

1.6  งานสวัสดิการสังคม 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  

และผู้ด้อยโอกาส 
- งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

1.7   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  -     งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  -     งานรักษาความสะอาด 
 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

1.2  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3   งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอำนวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

1.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอำนวยการและประสานงาน 

1.6  งานสวัสดิการสังคม 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  

และผู้ด้อยโอกาส 
- งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

1.7   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  -     งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  -     งานรักษาความสะอาด 
 

 



๓๑ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
2.1  งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

2. กองคลัง 
2.1  งานการเงินและบัญชี 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

 

3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ำ 

3.4   งานผังเมือง 
- งานสำรวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ำ 

3.4   งานผังเมือง 
- งานสำรวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

 



๓๒ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

4. กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
-   งานแผนงานและวิชาการ 
-   งานการศึกษาปฐมวัย 

4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-   งานการศึกษานอกระบบ 
-   งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-   งานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม   
-   งานกีฬาและนันทนาการ 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

4. กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
-   งานแผนงานและวิชาการ 
-   งานการศึกษาปฐมวัย 

4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-   งานการศึกษานอกระบบ 
-   งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-   งานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม   
-   งานกีฬาและนันทนาการ 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

 

 
๘.๒  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 

 

ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของกำลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกำลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการกำหนดนโยบายและแผนกำลังคนต่อไป 
                 ประเภทของข้อมูลที่ทำการสำรวจและวิเคราะห์ 
               1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำลังคน (ของบุคคล) 
               2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกำลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับตำแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้กำลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้กำลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดจำนวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้กำลังคน 10 ประการ 
                1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใครดำเนินการแทน 
                5. สำรวจการใช้ลูกจ้างว่าทำงานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและงานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม ่
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 



๓๓ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ มีวิธีคำนวณที่สำคัญ ดังนี้ 
        1. การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน วิธีนี้มีสิ่งสำคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน และ
มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคำนวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
นำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใช้คำนวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                 1.2 มาตรฐานการทำงาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทำงานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะทำ   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันทำ   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจำปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 เดือน   30   วัน 
                     * วันทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                  ** เวลาทำงานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชัว่โมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                  ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทำงานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการคำนวณ 

จำนวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด (1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาทำงานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
2. การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ

ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวสำหรับการกำหนด
จำนวนตำแหน่ง หรือจำนวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนำมา
คำนวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจำนวนคนที่ต้องการสำหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทำงานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถคำนวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคำนวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนได้ทำการวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานและได้จัดทำกรอบ
โครงสร้างอัตรากำลังใหม่แล้ว เพ่ือประมาณการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในอนาคตว่าใน
ระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้าจะมีการใช้จำนวนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างจำนวนเท่าใด จึงเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพ่ือให้
สามารถบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) โดยมีข้ันตอนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 



๓๔ 
 

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) 

 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ 
อัตรา 

กำลังเดิม 

อัตราตำแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ระดับต้น 

สำนักงานปลัด อบต. (01) 
หัวหน้าสำนักปลัด  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  

1 1 1 1 - - - ระดับต้น 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับชำนาญการ 
นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับชำนาญการ 
นักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - กำหนดเพ่ิม 
ลูกจ้างประจำ 

        

นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -  
คนสวน (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) (ทกัษะ) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) 2 2 2 2 - - -  
พนักงานขับรถยนต ์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป 

       
 

คนงาน 1 1 1 1 - - -  
คนงานประจำรถขยะ 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
กองคลัง (04) 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

1 1 1 1 - - - ระดับต้น 

นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับชำนาญการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ระดับปฏิบัติการ 
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - - ว่าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง (05)         
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - ระดับต้น 

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ระดับชำนาญงาน 



๓๕ 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ 
อัตรา 

กำลังเดิม 

อัตราตำแหน่งท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
พนักงานจ้างตามภารกจิ         
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 2 2 2 +1 - - กำหนดเพ่ิม 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเคร่ืองจกัรกลขนาดหนัก - 1 1 1 +1 - - กำหนดเพ่ิม 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

1 1 1 1 - - - *วา่ง (อยู่ระหว่าง
การดำเนินการของ 

ก.อบต.) 
ครู  1 1 1 1 - - - คศ.2 
พนักงานจ้างตามภารกจิ         

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2 - - -  
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 - - - -1 - - ยุบเลิก 
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)         
           - - - - - - - -  

รวม 34 36 36 36 +2 - -  
 
 


