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1. หลักการและเหตุผล 
 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ(ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่  4  กันยายน  2558  กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.
จังหวัด) พิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด  จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภารหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ประมาณ
และคุณภาพของงาน  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่ง  โดยความ
เห็นชอบเห็นของคระกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการทีค่ณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)กำหนด 

1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำ
แผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.
จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง  เพ่ือวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  วิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรนอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี     

  1.3  จากหลักการและเหตผุลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล  จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง  3  
ปี สำหรับปีงบประมาณ 2564 - 2566  ขึ้น 
   
 

 
 

2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  
ไม่ซ้ำซ้อน 
 2.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้าง ให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์   ตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบล  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและ 
การใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2. วัตถปุระสงค์ 
 



  
 

 2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนทองอินทร์  

 2.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ บุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานจ้าง  
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณ  แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้เป็นอย่างด ี

 2.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้าน     
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
 
 
3.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 

คณะกรรมการจัดการทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนรา
ชกาทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2  คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มี
หน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ปี โดยให้มีขอบเขต เนื้อหา ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 วิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล  
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยมุมมองการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงตามภารกิจในอนาคตที่ต้องมี
การวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ดำเนินการแล้ว  อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

3.2   กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุดรธานี   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน : supply  pressure เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลกรเข้าร่วมพิจารณา เพ่ือเป็นการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนด



  
 

ตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง  และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะ
คำนงึถึง  

  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดชั้นงานในแต่
ละประเภท เพ่ือให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

  3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลกรส่วนท้องถิ่น  ผข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร  ดังนั้นในการกำหนด 
อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่นดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพ่ือให้การทำงาน อัตรากำลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ตามาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

 3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมุติฐานว่า งานใดที่
ต้องมีกระบวนการและเวลาใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียม  ย่อมต้องใช้อัตรากำลังตนมากกว่า  อย่างไรก็ดีภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น จึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ(Relative  Information) มากกว่าที่ใช้เป็นข้อมูลกำหนด
อัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละ
ส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่  เพราะบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองาน
ของหน่วยงานอื่น  ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรองอัตรากำลังที่ต้องใช้สำหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมุติฐานว่า หากผลงงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีวินัยสำคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/
เกลี่ยอัตรากำลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการทำงานตามภารกิจส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด 

3.6  วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็น ๓๖๐  องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือนำประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน  งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย  ๓ ประเด็น
ดังนี้ 



  
 

3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก  เช่น การกำหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ งานสารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  

3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจำนวนมาก  ดังนั้น อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตำแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในราชการที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจทำให้ 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการนำ
ข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่นการเปรียบเทียบจำนวนกรอบอัตรากำลัง
ของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล ข. 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกันโดยสมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะ
งานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ประเภทสามัญ  มีพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างทั้งหมด 
จำนวน  35  คน  แบ่งเป็น ข้าราชการ  จำนวน  18  คน   พนักงานจ้าง  17  คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่  ประเภทสามัญ  มีพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างทั้งหมด จำนวน  
34  คน   แบ่งเป็น ข้าราชการ  จำนวน  19  คน   พนักงานจ้าง  15  คน 

3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดย
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย  หรือลดจำนวนกรอบ
อัตรากำลังเป็นสำคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่
เป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม(Right 
Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจำนวนตำแหน่ง  ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกำหนด
กรอบตำแหน่งประเภททั่วไป อาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในบาง
ลักษณะงาน  ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก  รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็กำหนด
ตำแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนด
กรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้ เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการโดยไม่ได้เพ่ิมจำนวนตำแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยอาจกล่ าวได้ว่ า กรอบแนวคิดการวิ เคราะห์ อัตรากำลั ง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางในส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการอธิบายเหตุผล
เชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่ เหมาะสมตามภารกิจของงานแต่ละส่วนราชการ  



  
 

นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้ส่วนราชการสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลหลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากต้องมีการเกลี่ย
อัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะให้ ได้ เวลามาตรฐานที่สามารถนำไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะเวลาส่วนราชการสามารถนำผล
กระบวนการทำงานของบุคคลได้อย่ างถูกต้องรวมถึงระยะยาวส่วนราชการสามารถนำผลการจัดทำ
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการ(Process Re-engineer) อันนำไปสู่
การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน  จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิม/ลดลง 
 
 
4.  สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ 
 

4.1.  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.1.1 การคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
4.1.2 ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
4.1.3 ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิในที่ดิน 

4.2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
4.2.1 ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำ 
4.2.2 การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน 
4.2.3 การขาดตลาดรองรับผลผลิตกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ 

4.3.  ปัญหาด้านสังคม 
4.3.1   การพนัน อบายมุข 
4.3.2   การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
4.3.3   สถานที่ศูนย์กีฬาชุมชน 

4.4.  ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
4.4.1 การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 
4.4.2 ระบบประปาหมู่บ้าน ไม่ทั่วถึงทุกครอบครัวเรือน 
4.4.3  ขาดแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปีและน้ำเพ่ือการเกษตร 

4.5.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
4.5.1 แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
4.5.2 เอดส์ 
4.5.3 การให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 
4.5.4 การแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 

 



  
 

4.6.  ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
4.6.1 ความเข้มแข็งของกิจการสภา 
4.6.2 ความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน 
4.6.3 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
4.6.4 การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ของราชการสู่ประชาชน 

4.7.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.7.1 การจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ 
4.7.2 การอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัณธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
4.7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

4.8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
4.8.1 สภาพดินและคุณภาพดินเพ่ือทำการเกษตร 
4.8.2 การดูแลรักษา น้ำ ความสะอาดสถานที่เก็บน้ำตามธรรมชาติ 
4.8.3 การดูแลและการปลูกต้นไม้ทดแทน 

 

 
 
 5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  5.1.1  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ 
  5.1.2  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  5.1.3  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
  5.1.4  การสาธารณูปการ 
  5.1.5  การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก  
  5.1.6  การจัดให้มีและการบำรุงทางระบายน้ำ 
  5.1.7  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
  5.1.8  การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  5.1.9  การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  5.2.1  การจัดการศึกษา 
  5.2.2  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุม
โรคติดต่อ 
  5.2.3  การป้องกัน  การบำบัดโรคและการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 
  5.2.4  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
  5.2.5  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
  5.2.6  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  5.2.7  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

5.  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  
 

  5.2.8  การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฏร 
  5.2.9  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
 5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
  5.3.1  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
  5.3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.3.3  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
  5.3.4  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
 5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
  5.4.1  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
  5.4.2  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  5.4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5.4.4  การพานิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการ เองหรือ
ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
 
 5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  5.5.1  การคุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.5.2  การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
  5.5.3  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  5.5.4  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  5.5.5  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  5.6.1  การจัดการศึกษา 
  5.6.2  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  5.6.3  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  5.6.4  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
  5.6.5  การศึกษา  การทำนุบำรุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ                      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
  5.7.1  สนับสนุนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 



  
 

  5.7.2  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.7.3  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.7.4  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์    ได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการดำเนิน
ตามภารกิจ SWOT ดังนี้ 
จุดแข็ง  ( S : STRENSTH ) จุดอ่อน  ( W : WEAKNEES ) 
1. มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรจำนวนมาก 1. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุกและกระบวน 
2. มีเส้นทางการคมนาคมที่เป็นจุดเชื่อมและจุดผ่าน
ไป 

    ทัศน์ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา 

    ยังต่างอำเภอและต่างจังหวัด เหมาะแก่การเป็น 2. แหล่งน้ำมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพ่ือ 
    เส้นทางการขนส่งสินค้าและบริการ     การเกษตร 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของอบต.อย่าง 3. เกษตรกรขาดความรู้ในการนำเทคโนโลยีการเกษตร 
    ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรมีความรู้และศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

    มาใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

4. ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน 4. การรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชน 
     ในรูปแบบกลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าท่ีควร 
 5. พฤติกรรมการบริโภคและความเป็นอยู่ของ 
     ประชาชนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เกิดโรคติดต่อ 
     ต่างๆ ได้ง่าย 
 6. ศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจำกัด 
 7. ผู้ปกครองขาดความเชื่อถือต่อสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
     จึงส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยังต่างพ้ืนที่ 
โอกาส  ( O : OPPORTUNIY ) อุปสรรค  ( T : TREAT ) 
1. นโยบายภาครัฐให้ความสำคญัและส่งเสรมิการม ี 1. งบประมาณทีไ่ดร้ับการจดัสรรมีไมเ่พียงพอ จึงไม่ 
    ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้     สามารถพัฒนาไดค้รอบคลุมทกุด้าน 
    การพัฒนาเกิดความคล่องตัวมากข้ึน 2. ผลกระทบของโลกาภิวตัน์ มีผลต่อการเจริญเติบโต 
2. การส่งเสริมให้จังหวัดอดุรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ และ     ของการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น 
    ศูนย์กลางการค้า ทำให้มีประชาชนในพ้ืนท่ีมีช่องทาง     ทำให้เกิดช่องว่างในด้านความสำนึกและเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึน      
3. มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และศูนย์พัฒนา 3. สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผล 
    เด็กเล็ก 4 แห่ง สามารถรองรบัการเรยีนของเด็ก     กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
    นักเรียนได้อย่างพอเพียง     ของประชาชนในท้องถิ่น 
4. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง สามารถให ้  
    บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างพอเพียง  
5. ระบบการตดิต่อสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
    ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 

      
  
  
 



  
 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ  (WT) 
จุดอ่อน  ( W : WEAKNEES ) จุดแข็ง  ( T : TREAT ) 
1. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุกและกระบวน 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ จึงไม่ 
    ทัศน์ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา     สามารถพัฒนาได้ครอบคลุมทุกด้าน 
2. แหล่งน้ำมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และ 2. ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเจริญเติบโต 
    การเกษตร     ของการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมของคนใน

ท้องถิน่ 
3. เกษตรกรขาดความรู้ในการนำ
เทคโนโลยีการเกษตร 

    ทำให้เกิดช่องว่างในด้านความสำนึกและ
เอกลักษณ์ 

    มาใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

    ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. การรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชน 3. สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผล 
    ในรูปแบบกลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าท่ีควร     กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
5. พฤติกรรมการบริโภคและความเป็นอยู่ของ     ของประชาชนในท้องถิ่น 
   ประชาชนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เกิดโรคติดต่อ
ง่าย 

 

6. ศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
    และสิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจำกัด  
7. ผู้ปกครองขาดความเชื่อถือต่อสถานศึกษาในพ้ืนที่  
   จึงส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยังต่างท้องที่  
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
2. พัฒนาศัยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้งภาคประชาชนโดยดำเนินการตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างกลุ่มภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการร่วมกัน 
4. พัฒนาการจัดเก็บรายได้และกิจการด้านการพาณิชย์อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา  (WO) 
จุดอ่อน  ( W : WEAKNEES ) โอกาส  ( O : OPPORTUNIY ) 
1. บุคลากรบางส่วนขาดแนวคิดเชิงรุกและกระบวน 1. นโยบายภาครัฐให้ความสำคัญ และส่งเสริมการมี 
    ทัศน์ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา     ส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ 
2. แหล่งน้ำมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และ     การพัฒนาเกิดความคล่องตัวมากขึ้น 
    การเกษตร 2. การส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ และ 
3. เกษตรกรขาดความรู้ในการนำ
เทคโนโลยีการเกษตร    มาใช้ในการลดต้นทุนและ
เพ่ิมผลผลิตทาง 

    ศูนย์กลางการค้า ทำให้มีประชาชนในพื้นท่ีมี 
    ช่องทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

การเกษตร     มากขึ้น 
4. การรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชน 3. มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และศูนย์พัฒนา  
    ในรูปแบบกลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็ง
เท่าท่ีควร 

    เด็กเล็ก 4 แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็ก 

5. พฤติกรรมการบริโภคและความเป็นอยู่ของ     นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
   ประชาชนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เกิดโรคติดต่อ
ง่าย 

4. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง สามารถให้ 

6. ศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเพียงพอ 
    และสิ่งแวดล้อมของชุมชนมีจำกัด 5. ระบบการติดต่อสื่สารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7. ผู้ปกครองขาดความเชื่อถือต่อสถานศึกษาในพ้ืนที่     ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
   จึงส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อยังต่างท้องที่     สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์กับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ที่ให้มีส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. สร้างความร่วมมือนระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาถพในการ
จัดการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งโดยภาคประชาชนเป็นศุนย์กลางการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
    นโยบายชาติและจังหวัด 
4. ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อลดต้นทุน 
    และเพ่ิมผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน  (ST) 
จุดแข็ง  ( S : STRENSTH ) อุปสรรค  ( T : TREAT ) 
1. มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรจำนวนมาก 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ จึงไม่ 
2. มีเส้นทางการคมนาคมที่เป็นจุดเชื่อมและจุดผ่าน     สามารถพัฒนาได้ครอบคลุมทุกด้าน 
    ไปยังต่างอำเภอและต่างจังหวัด เหมาะแก่การเป็น 2. ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเจริญเติบโต 
    เส้นทางการขนส่งสินค้าและบริการ     ของการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมของคนใน 

    ท้องถิ่นทำให้เกิดช่องว่างในด้านความสำนึก 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลอย่าง     และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรมีความรู้และศักยภาพ 3. สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผล     
    ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น    กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน     ของประชาชนในท้องถิ่น     
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
2. สร้างความหลากหลายในการส่งเสริมด้านการเกษตร เพ่ือพัฒนารายได้และเศรษฐกิจในชุมชน 
3. พัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ให้รู้เท่าทัน 
    การเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรองรับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก  (SO) 
จุดแข็ง  ( S : STRENSTH ) โอกาส  ( O : OPPORTUNIY ) 
1. มีพ้ืนที่ในการทำการเกษตรจำนวนมาก 1. นโยบายภาครัฐให้ความสำคัญ และส่งเสริมการมี 
2. มีเส้นทางการคมนาคมที่เป็นจุดเชื่อมและจุดผ่าน     ส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ 
    ไปยังต่างอำเภอและต่างจังหวัด เหมาะแก่การเป็น     การพัฒนาเกิดความคล่องตัวมากขึ้น 
    เส้นทางการขนส่งสินค้าและบริการ 2. การส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ และ 
3. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลอย่าง     ศูนย์กลางการค้า ทำให้มีประชาชนในพื้นท่ีมีช่องทาง 
    ต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรมีความรู้และศักยภาพ     ในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น 
    ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 3. มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และศูนย์พัฒนา  
4. ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน     เด็กเล็ก 4 แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็ก 
     นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 4. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง สามารถให้ 
     บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเพียงพอ 
 5. ระบบการติดต่อสื่สารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
     สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
    นโยบายชาติและจังหวัด 
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อลดต้นทุน 
    และเพ่ิมผลผลิต 
 



  
 

 
วิสัยทัศน์ในในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 “ หมู่บ้านน่าอยู่  มีความรู้ทันสมัย  สุขอนามัยเหมาะสม  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจชุมชนดี” 
พันธกิจ 

1.  จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำรวมทั้งการคมนาคมสะดวก 
2.  การบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3.  ส่งเสริมการศึกษา 
4.  กำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย 
5.  ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
6.  ไฟฟ้าสว่างทุกครัวเรือน 
7.  สร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก  รวดเร็ว 
 2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
 3.  ช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 4.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 5.  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  นันทนาการ  และประเพณีของท้องถิ่น 
 6.  ส่งเสริมการศึกษา 
 7.  จัดให้มีแหล่งท่องเทียว  เพื่อเพ่ิมรายได้ให้ราษฎร 
 8. ไฟฟ้าในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
 9.  น้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตร 
 10.  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   

11.  ส่งเสริมการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมทั้ง
กําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 
ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ

http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2019/08/national-strategy-20yrs.pdf
http://www.thailibrary.in.th/wp-content/uploads/2019/08/national01.png


  
 

ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน
การพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่กําหนด 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 



  
 

4. การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
5. การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความ
มั่นคงที่สําคัญ 
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
7. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
8. การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
9. การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
10. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล 
11. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
12. การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
13. การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
14. การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มีประสิทธิภาพ 
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ 
15. การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
16. การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
17. การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและท่ี
มิใช่ภาครัฐ 
18. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
19. การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
20. การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
21. การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” 
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเ พ่ิมศักยภาพของ



  
 

ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกันไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่
กําหนด 

การเกษตรสร้างมูลค่า 
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
เกษตรปลอดภัย 
เกษตรชีวภาพ 
เกษตรแปรรูป 
เกษตรอัจฉริยะ 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
ท่องเที่ยวสําราญทางน้ำ 
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 



  
 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สําคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ช่วงวัยแรงงาน 
ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวางตําแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสําหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ ในต่างประเทศให้มาสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 



  
 

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพ่ื อ
ส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความปลอดภัยในการทํางาน 
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 



  
 

การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง ระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและภาค
ประชาชน 
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 
 

การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง 
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ 



  
 

รักษาและเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้งระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึง
พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา 

พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ํา ของประเทศ 
เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพ่ิมจากการใช้
น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



  
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 
ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ 
พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคต ประเทศ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของภูมิภาค 
ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 

ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 



  
 

ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

ภาครัฐมีความทันสมัย 
องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และ
เป็นมืออาชีพ 

ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้ 
การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ 

กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น 
ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน ของการค้นหาความ
จริง 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน 
ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม 
พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
        สาระสำคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 



  
 

ปี โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
      สว่นที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
      สว่นที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ 
      สว่นที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
      สว่นที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
      สว่นที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ 
   สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
   ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้      
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

   1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  
             2. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดทำข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายไดอ้ย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ 
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าหมาย  
   1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
   3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
   4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  



  
 

วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มี
ความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว    รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
เร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูป
ประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ในอนาคต เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความ
มั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบน
ทางสายกลาง   มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนา
ทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืนๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความ 
 
มั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญใน
การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ.การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี พ.ศ.  22556611  ––  22556644))  
วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานีวิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี  

“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายในปี  2580”“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายในปี  2580”  
พันธกิจพันธกิจ  

1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2.  ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด 
3.  พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

 ค่านิยม  ค่านิยม  UUDDOONN    TTEEAAMM  
U : Unity   : มีเอกภาพ 
D : Development   : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
O : Open mind    : เปิดใจให้บริการ 



  
 

N : Network    : สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
T :  Transparency    : มีความโปร่งใส 
E : Excellence    : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
A : Accountability  : มีความรับผิดชอบ 
M : Morality  : มีศีลธรรม 
 

เป้าประสงค์รวมเป้าประสงค์รวม   
เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดตัวช้ีวัด   
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GDP จังหวัด  เฉลี่ย  5  ปีย้อนหลังต่อปี 

ค่าเป้าหมายค่าเป้าหมาย   
ร้อยละ  5 

การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  : เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ มี

การศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  : เพ่ือให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และเติบโตอย่างมี

ดุลยภาพ ตอบสนองการท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  : เพ่ือรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี

ให้กับประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  : เพ่ือให้ประเทศชาติมีความม่ันคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน  
  
  
  



  
 

กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
 กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมอุตสาหกรรมและกำลังแรงงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพ่ือให้แข่งขันได้ 
 กลยุทธ์ที่  3  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาด้านเทคโนโลยี  เพ่ือ
รองรับการค้า การลงทุน และการบริการ 
 กลยุทธ์ที่  4  สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือให้แข่งขันได้  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
 กลยุทธ์ที่  1  ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
 กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาการผลิต  การแปรรูป และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่  5  เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพดี 

 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย 
 กลยุทธ์ที่  3  พัฒนากลไกการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมคนอุดรธานี 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการท่องเที่ยว
มุ่งสู่ MICE City 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย 
กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมที่หลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่  1  ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษแบบมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเสริมสร้างความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
กลยุทธ์ที่  1  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 



  
 

 กลยุทธ์ที่  2  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

  กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีกรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี  

วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานีวิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี  

                    “อุดรธานีเมืองน่าอยู่   เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุดสาหกรรม นำหน้าการศึกษา พัฒนาการ“อุดรธานีเมืองน่าอยู่   เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุดสาหกรรม นำหน้าการศึกษา พัฒนาการ
ท่องเที่ยว”ท่องเที่ยว”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
3. ด้านการท่องเที่ยว   
4. ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
เป้าประสงค์ 
5. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  

สรุปยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จากข้ันตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย สามารถที่จะนำมาเป็นกรอบและเป็น
ตัวกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สามารถท่ีจะ
ตรวจสอบได้ว่าสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่นหรือไม่เพียงใด ซึ่งประกอบด้วย 
 

          2.1 วิสัยทัศน์ 
     “ตำบลแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา นำหน้าเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงชุมชนสวัสดิการต้นแบบ” 
 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.  

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

          2.4 ตัวชี้วัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ฯลฯ   
      



  
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อย 

ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบตัิงาน
ให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้  
ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย 
กรรมพัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลโนนทองอินทร์และอำเภอแม่จัน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชนปา่ต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนำ้ สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอนำ้ ตามพระราชดำริฯ เปน็ต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 

 อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวฒันธรรม 
เช่น  
-โครงการประเพณีวันสารทไทย(สลากภัต) 
-โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
-โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาลา้นนา  
-โครงการสวดมนต์ขา้มป ี
ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 

 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนทอง
อินทร์ ฯลฯ 

 สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 



  
 

          2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ที่เก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 
5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



  
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ มุ่งพัฒนา 8 ด้าน 

ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

  

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 



  
 

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน 
หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากข้ึน 

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง 
อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย
มากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่

ว่าจะเป็น   ป่าอนุรักษ์ดงกกผึ้ง  ป่าสงวนดงสีเสียด รวมทั้งร่วมบูรณาการ รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาไปสู่
ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติ
จากมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อนำร่องไปสู่
โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 



  
 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
เป็นต้น 

  
วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
“หมู่บ้านน่าอยู่    มีความรู้ทันสมัย สุขอนามัยเหมาะสม การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจชุมชนดี” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์นั้น  ได้กำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์และกรอบยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด  จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเมืองและการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 
 
 
 



  
 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม        
3. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
6. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
2.4  ตัวชี้วัด 
1.จำนวนถนนที่เพ่ิมขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา 
2.จำนวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
5.ระดับความสำเร็จของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ำได้เพ่ิมข้ึน 
6.จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและ

การแปรรูปสินค้า 
7.ร้อยละของจำนวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
8.ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
9.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
10.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
11.ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
12.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่

ได้รับการสงเคราะห์ 
13.จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวนที่

เพ่ิมข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟ้ืนฟู 
14.ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย 

และการบริหารการจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล 
15.จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
16.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
17.จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมข้ึน 
18.ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชน ปา่สาธารณะ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
น้ำ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ เปน็ตน้ 
 

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการ
ผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยาย
การตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการ
แปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

-เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
-เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
 



  
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ฯลฯ        

2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 
2.  การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ 

  1. เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียนในระดับประถมฯ และมัธยมศึกษา 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
  5. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
  6. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. การพัฒนาระบบการบริหารงานให้ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 

 1.ก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน   
 2.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 3.ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบประปา 
 4.การปรับปรุง/ก่อสร้าง ภาชนะกักเก็บน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ      

5.การพัฒนาระบบจราจรหรือวิศวกรรมจราจร 
 
 
 



  
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
กลยุทธ์ 

  1. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนรวมในรูปแบบประชาคม 
  3. การให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
  4. การบริหารงานทั่วไป 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
6. สร้างความรักและสามัคคีของประชาชนในตำบล 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อินทร์ กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 26 กลยุทธ์  

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ มุ่งพัฒนา                

6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการ
ประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
ท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า  “ปัจจุบัน
ท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคต
ต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน 
(Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็น
เครื่องมือ   
 
 
 
 
 



  
 
 

ยุทธศาสตร์ จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

1.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
 

2.ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในตำบล
ที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนมากที่
มีศักยภาพในการพัฒนา 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะทำให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มีอำนาจ
หน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 

 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทำ
ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
รุนแรงมากขึ้น ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน  

 



  
 

3.ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ

วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่สำคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ

แวดล้อมที่เหมาะแก่การทำการเกษตร 
-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสาย

หลักตัดผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้ง

กันเองในชุมชน เป็นต้น 
- มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานสามารถสร้าง

รายได้ให้กับประชาชนและท้องถิ่น 
- มีแหล่งเพาะปลูกพ้ืนล้มลุกที่ได้รับรอง

คุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ  

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ปัญหาดินเค็ม 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงและส่งเสริม  
   เช่น สวนสาธารณะสวนสมเด็จย่า 
-   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาดโอกาส

ในการพัฒนาด้านอาชีพภายใน
ชุมชน 

 
4.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จุดแข็ง 

-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด 

 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ทำให้ อบต.มี
รายได้เพ่ิมข้ึนในการนำไปพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอ่ืน ๆ 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี
งบประมาณจำกัดในการนำไป
พัฒนา 

-  ระบบการผลิตน้ำประปายังไม่ได้
มาตรฐาน 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความ
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผล
กระทบต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทำ
ให้ถนนชำรุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 

5.ด้านพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 

-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการ

อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-  ผู้นำมีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น

ผู้นำ มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-  ประชาชนมีความจริงจังในการทำงาน  มี

ความเป็นตัวของตัวเองสูง 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 



  
 

โอกาส 
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 

ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
6.ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลประจำอำเภอที่ใกล้และสะดวก

และอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้
ความสำคัญเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในอำเภอกู่
แก้ว 

โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่
ห่างไกล 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

 
    
 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

 3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กร

เดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ 
กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศ
อาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

 
 



  
 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

   จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน                
6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติ
จากมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อนำร่องไปสู่
โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการ
แปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

 



  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน 
หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากข้ึน ปัญหาการ
แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และ
อาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้น
อย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
 
6.  ภารกิจหลกัและภารกจิรอง ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะดำเนินการ 
 
 6.1  ภารกิจหลัก 
  6.1.1  การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การป้องกัน  และระงับโรคติดต่อ 
  6.1.3  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
   
 6.2  ภารกิจรอง 
  6.2.1  การรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด 

6.2.2  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
6.2.3  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 

  6.2.4  การส่งเสริมการเกษตร 
  6.2.5  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  6.2.6  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพราษฎร 

6.2.7  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 
 
 

 



  
 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง  
 
 

   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 
ส่วนราชการ ได้แก่  

1) สำนักปลัด 
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5) กองสวัสดิการสังคม  
  

         ทั้งนี้  ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา   ครู จำนวน 3 
อัตรา  ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท  คุณวุฒิ จำนวน 7 อัตรา  พนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน  2  อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 35 อัตรา  
 
 
8.  โครงสร้างส่วนราชการ 
 
    8.1   โครงสร้าง  

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดำเนินการดังกล่าว  โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าว  และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจ
กำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้นและ
องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอ ก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วน/ฝ่ายต่อไป  ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
 

1.  สำนักงานปลัด 
- งานบริหารทั่วไป 

     -    งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง    
          ประกาศ 

- งานการเจ้าหน้าที่   
- งานนิติการ 
- งานกิจการสภา 
- งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการและ

พนักงานจ้าง 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.  สำนักงานปลัด 
- งานบริหารทั่วไป 

     -    งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง  
          ประกาศ 

- งานการเจ้าหน้าที่   
- งานนิติการ 
- งานกิจการสภา 
- งานสิทธิสวัสดิการข้าราชการและ

พนักงานจ้าง 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

    

 



  
 

2.  กองคลัง 
     2.1 ฝ่ายบัญช ี

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

     -    งานพัฒนารายได้ 
 
 

2.  กองคลัง 
    2.1 ฝ่ายบัญชี 

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

     -    งานพัฒนารายได้ 
 
    

 

3.  กองช่าง 
     - งานข้อมูลก่อสร้าง 
     - งานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     - งานออกแบบ ประมาณราคา 
     - งานควบคุมการก่อสร้าง 
     - งานประปา งานระบายน้ำ 
     - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
     - งานสำรวจ และแผนที่ 
     - งานวางผังและควบคุมวางผังเมือง 
 

3.  กองช่าง 
     - งานข้อมูลก่อสร้าง 
     - งานก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     - งานออกแบบ ประมาณราคา 
     - งานควบคุมการกอ่สร้าง 
     - งานประปา งานระบายน้ำ 
     - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
     - งานสำรวจ และแผนที่ 
     - งานวางผังและควบคุมวางผังเมือง 
 

 

4. กองการศึกษา 
      - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
      - งานส่งเสริมจารีตประเพณี  
 

4. กองการศึกษา 
     - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     - งานส่งเสริมจารีตประเพณี  
    

 

5. กองสวัสดิการสังคม 
      - งานพัฒนาชุม 
      - งานสังคมสงเคราะห์ 
 

5. กองสวัสดิการสังคม 
     - งานพัฒนาชุมชน 
     - งานสังคมสงเคราะห์ 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

8.2  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้ทำการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของภารกิจที่

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี 
ดังนี้  
 
กรอบอัตรากำลัง  ระหว่าง ปี พ.ศ.2564 – 2566 

ส่วนราชการ (1) 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม(2) 

กรอบอัตรากำลังที่คาดวา่
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 
ปีข้างหน้า (3) 

เพิ่ม/ลด (4) (5)          
  หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัด อบต. ระดับ กลาง  (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
สำนักปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น (หัวหน้าสำนักปลดั) 
นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
คนงานท่ัวไป  
พนักงานขับรถยนต ์
 
กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น  
(นักบริหารงานการคลัง ) 
หัวหน้าฝ่ายบญัชี ระดบัต้น (นักบริหารงานการคลัง ) 
นักวิชาการการเงินและการบญัชี (ปก.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 
กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น  
(นักบริหารงานช่าง) 
นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 

1 
 
 1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 

1 
 
 1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 

1 
 
 1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
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- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
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- 
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- 
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- 
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- 
- 
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- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

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

มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
ว่าง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
ว่าง 
 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
ว่าง 
 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
ว่าง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 



  
 
 

ส่วนราชการ (1) 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม(2) 

กรอบอัตรากำลังที่คาดวา่
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 
ปีข้างหน้า (3) 

เพิ่ม/ลด (4) (5)          
  หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 
กองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาระดับตน้ 
 (นักบริหารงานการศึกษา) 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (คณุวุฒิปริญญาตรี) 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ระดับต้น 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม) 
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
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1 
 
1 
 
3 
1 
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1 
 
1 
 

 
 
1 
 
 1 
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3 
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- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 - 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
ว่าง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 

   2 อัตรา 
   ว่าง 2 อัตรา 
 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 

รวม 35 35 35 35 - - -  
 
 
 



  
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์   
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
( นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

สำนักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

  ระดับต้น 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ) 

ระดับต้น 
 

- งานบริหารทั่วไป 
      -     งานธุรการ สาร
บรรณ    
            จัดทำคำสั่ง 
ประกาศ 

- งานการเจ้าหน้าที ่  
- งานนิติการ 
- งานกิจการสภา 
- งานสิทธิสวัสดิการ

ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

- งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว 
    

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบญัช ี
- งานพัสดุและ

ทรัพย์สิน 
      -     งานพัฒนารายได้ 
 
 

    - งานข้อมูลก่อสร้าง 
     - งานก่อสร้างและ 
        โครงสร้างพื้นฐาน 
     - งานออกแบบ 
ประมาณ 
        ราคา 
     - งานควบคุมการ
ก่อสร้าง 
     - งานประปา งาน
ระบาย 
        น้ำ 
     - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
     - งานสำรวจ และแผน
ที ่
     - งานวางผังและ
ควบคุม 
       วางผังเมือง 

    

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ) 

ระดับต้น 
 

กองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ) 

ระดับต้น 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม) 
ระดับต้น 

 - งานพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
 

  - งานส่งเสริมการศึกษา      
     ศาสนา และวัฒนธรรม 
  -  งานส่งเสริมจารีต  
     ประเพณี  
 



  
 

 
โครงสร้างของสำนักงานปลัด  อบต. (01) 
 

 
 
               

 
 
 
 
1. หัวหน้าสำนักปลัด   (นักบริหารงานท่ัวไป ต้น) 
2. นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) 
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) 
4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ชง.) 
5. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 
6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนกังานจ้างตามภารกิจ) 
8. คนงานท่ัวไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
9. พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างท่ัวไป) 
    
ระดับ อำนวย 

การ  
(สูง) 

อำนวย 
การ  
(กลาง) 

อำนวย 
การ  
(ต้น) 

วิชาการ 
(เชี่ยวชาญ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการพิเศษ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(ปฎิบัติการ) 

ทั่วไป 
(อาวุโส) 

ทั่วไป 
(ชำนาญงาน) 

ทั่วไป 
(ปฎิบัติงาน) 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
(ตามภารกจิ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จำนวน 
 

- - 1 - - 1 1 - 1 2 - - 1 

 

หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 



  
 
 

โครงสร้างกองคลัง (04) 
 
 

 
 
               

 
 
 
 
 
1. ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบรหิารงานการคลัง ต้น) 
2. หัวหน้าฝ่ายบญัชี  (นักบริหารงานการคลัง ต้น) 
3. นักวิชาการการเงินและบญัชี (ปก.) 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) 
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) 
6. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี(พนักงานจ้างตามภารกจิ) 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
    
ระดับ อำนวย 

การ  
(สูง) 

อำนวย 
การ  
(กลาง) 

อำนวย 
การ  
(ต้น) 

วิชาการ 
(เชี่ยวชาญ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการพิเศษ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(ปฎิบัติการ) 

ทั่วไป 
(อาวุโส) 

ทั่วไป 
(ชำนาญงาน) 

ทั่วไป 
(ปฎิบัติงาน) 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
(ตามภารกจิ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จำนวน 
 

- - 2 - - - 1 - - 2 - 1 - 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ฝ่ายบัญชี 
งานการเงิน 

 

งานการเงิน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

งานพัฒนารายได้และจัดเก็บ
รายได้ 

 



  
 
 

 
โครงสร้างกองช่าง (05) 
 
 

 
 
               

 
 
 
 
 
1. ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ต้น) 
2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
      
ระดับ อำนวย 

การ  
(สูง) 

อำนวย 
การ  
(กลาง) 

อำนวย 
การ  
(ต้น) 

วิชาการ 
(เชี่ยวชาญ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการพิเศษ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(ปฎิบัติการ) 

ทั่วไป 
(อาวุโส) 

ทั่วไป 
(ชำนาญงาน) 

ทั่วไป 
(ปฎิบัติงาน) 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
(ตามภารกจิ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จำนวน 
 

- - 1 - - - - - - - - 3 - 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง   ระดับต้น) 

งานก่อสร้าง 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมอืง 
 
 



  
 
 
 

โครงสร้างกองการศึกษา (08) 
 
 

 
 
               

 
 
 
 
 
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นกับริหารงานการศึกษา ต้น) 
2. นักวิชาการศึกษา  (ปก.) 
3. ครู 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
5. ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (คุณวุฒิ)   (พนักงานจ้างตามภารกจิ) 
6. ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
    
ระดับ อำนวย 

การ  
(สูง) 

อำนวย 
การ  
(กลาง) 

อำนวย 
การ  
(ต้น) 

วิชาการ 
(เชี่ยวชาญ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการพิเศษ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(ปฎิบัติการ) 

ทั่วไป 
(อาวุโส) 

ทั่วไป 
(ชำนาญ
งาน) 

ทั่วไป 
(ปฎิบัติงาน) 

คร ู 
คศ.2  

ครู คศ.1 พนักงาน
จ้าง (ตาม
ภารกิจ) 

พนักงาน
จ้าง 
(ทั่วไป) 

จำนวน 
 

- - 1 - - - 1 - - - 2 1 3  

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) 

 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

- งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

- งานส่งเสริมจารีตประเพณี   
 



  
 

 
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม (11) 
 
 

 
 
               

 
 
 
 
 
1. ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม  (นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ต้น) 
2. นักพัฒนาชุมชน  (ชก.) 

 
   
ระดับ อำนวย 

การ  
(สูง) 

อำนวย 
การ  
(กลาง) 

อำนวย 
การ  
(ต้น) 

วิชาการ 
(เชี่ยวชาญ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการพิเศษ) 

วิชาการ 
(ชำนาญการ) 

วิชาการ 
(ปฎิบัติการ) 

ทั่วไป 
(อาวุโส) 

ทั่วไป 
(ชำนาญงาน) 

ทั่วไป 
(ปฎิบัติงาน) 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
(ตามภารกจิ) 

พนักงานจ้าง
(ทั่วไป) 

จำนวน 
 

- - 1 - - 1 - - - - - - - 

 

 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   ระดับต้น) 

 
 (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

- งานพัฒนาชุมชน 
 

- งานสังคมสงเคราะห์ 
 

  
 



  

12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 แนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโนนทองอินทร์  โดยการการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน  ทุกตำแหน่ง  ได้มีโอกาสที่จะพัฒนา
ภายในช่วงระยะเวลาตามกรอบแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่ง  หรือ
หลายวิธีก็ได้  โดยเป็นไปตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตำบล  (ก.อบต.)  กำหนด  เช่น 
 การปฐมนิเทศสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครั้งแรก  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้
รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือ
เป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดีต่อไป 
 การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการพัฒนาทั้ง  5  
ด้าน  ดังนี้ 
 1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป     เช่น  
ระเบียบกฎหมาย  นโยบายสำคัญของรัฐ  สถานที่  โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 2.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานช่าง  เป็นต้น 
 3.  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและบริการประชาชน  เช่น     การ
วางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 
 4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน  การสื่อสารและความหมายการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
 5.  ด้านศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 

 
13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตำบล  พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ขึ้น  เพ่ือเป็นการปลูก
จิตสำนึกของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู และพนักงานจ้าง    ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  รักษา
มาตรฐานแห่งความดีงาม  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี  เกียรติภูมิ    สร้างความเลื่อมใส  ศรัทธาและได้รับความเชื่อถือยก
ย่องจากบุคคลทั่วไป  ดังนี้      

1. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และมีความรับผิดชอบ  
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 

          3. พึงปฏิบัตหินา้ทีด่้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเรว็และมีอธัยาศัยไมตรี 
          4. พึงปฏิบัตหินา้ที่โดยมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงานอยา่งคุ้มค่า 
          5. พึงพัฒนาทกัษะ ความรู้  ความทนัสมัยและตรงตอ่เวลา 
 6. พึงดำรงตนใหต้ั้งมัน่อยู่ในศีลธรรม  



  
 

  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

คร้ังที่  1 / 2563 
วันที่  30  กรกฎาคม  2563  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
********************* 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญเลิศ   สวัสดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บุญเลิศ   สวัสด ี  
2 นายสุมานิตย์   วงษ์ดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สุมานิตย์   วงษ์ดี  
3 นางสาวเอมอร  บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการกองคลัง เอมอร บัณฑิตกุล  
4 นายบุญเสริม  อุทาทอง ผู้อำนวยการกองช่าง บุญเสริมอุทาทอง  
5 นางมณฑิรา  เสริมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มณฑิรา เสริมทรัพย์  
6 นายสนิทร์   บุตรโคษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สนิทร์   บุตรโคษา  
7 นางสาวเกณิกา  เสือเสนา หัวหน้าสำนักปลัด เกณิกา  เสือเสนา  
8 นายจิระเดช   ศรีลาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จิระเดช   ศรีลาวงษ์  
เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
ระเบียบวาระการประชุมที่  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายก     เนื่องจากแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี เดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 

ใกล้ครบรอบระยะเวลาที่ได้จัดทำไว้แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามคำสั่งที่  72 / 2563  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม  2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
คณะกรรมการประกอบด้วย 
ลำดับที่ 1 ให้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์    เป็น  ประธานกรรมการ 
ลำดับที่ 2 ให้  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์    เป็น  กรรมการ 
ลำดับที่ 3 ให้  ผู้อำนวยการกองคลัง                    เป็น  กรรมการ 
ลำดับที่ 4 ให้  ผู้อำนวยการกองช่าง      เป็น  กรรมการ 
ลำดับที่ 5 ให้  ผู้อำนวยการกองการศึกษา      เป็น  กรรมการ 
ลำดับที่ 6 ให้  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม     เป็น  กรรมการ 
ลำดับที่ 7 ให้  หัวหน้าสำนักปลัด       เป็น  กรรมการ/เลขานุการ 
ลำดับที่ 8 ให้  นักทรัพยากรบุคคล              เป็น  ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

หน้าที่   จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564 – 2566 โดยให้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณ
งานของส่วนราชการต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครอง      ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

ที่ประชุม รับทราบ 



  

 
 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ไม่มี  เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
เลขานุการ  ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19

มิถุนายน 2563  เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566 และหนังสือศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0023.2/ว 4199  ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566  

3.1  ข้อมูลอัตรากำลังเดิมที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งที่มีผู้ครองตำแหน่งและตำแหน่งว่างที่กำหนดไว้ ก่อนปรับแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) 
 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา 
กำลังเดิม 

หมายเหตุ 

ปลัด อบต. ระดับ กลาง  (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
สำนักปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น (หัวหน้าสำนักปลดั) 
นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
คนงานท่ัวไป  
พนักงานขับรถยนต ์
 
กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น  
(นักบริหารงานการคลัง ) 
หัวหน้าฝ่ายบญัชี ระดบัต้น (นักบริหารงานการคลัง ) 
นักวิชาการการเงนิและการบญัชี (ปก.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 

มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
ว่าง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
ว่าง 
 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
ว่าง 
 
 



  
 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา 
กำลังเดิม หมายเหตุ 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น  
(นักบริหารงานช่าง) 
นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
กองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาระดับต้น 
 (นักบริหารงานการศึกษา) 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิปริญญาตรี) 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 
กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
3 
1 
4 
 
 
1 
 
1 
 

 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
ว่าง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
ว่าง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 2 อัตรา 
 ว่าง 2  อัตรา 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 

รวม 35 
 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2  การพิจารณาปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (2561 – 2563) 
      (1)  บทวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 1.  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ 
 2.  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 
     สว่นท้องถิ่นอ่ืน        
  3.  การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
  4.  การสาธารณูปการ 
  5.  การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก  
  6.  การจัดให้มีและการบำรุงทางระบายน้ำ 



  
  7.  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
  8.  การจัดให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  9.  การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 1.  การจัดการศึกษา 
 2.  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุม 
    โรคติดต่อ 
 3.  การป้องกัน  การบำบัดโรคและการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 
 4.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และ  
              ผู้ด้อยโอกาส 
 5.  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
 6.  การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 7.  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
 8.  การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ   
    ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร 
 9.  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
 1.  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
 2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
 4.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล 
 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง  ดังนี้  

1.การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประสานการจัดทำแผนพัฒนา 
     จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
 2.  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
 3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4.  การพานิชย์  การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือ 
    ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
  
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 1.  การคุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.  การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 3.  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
 4.  การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 5.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
  
 
 



  
ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 1.  การจัดการศึกษา 
 2.  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 3.  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 4.  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
 5.  การศึกษา  การทำนุบำรุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
  
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

1. สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลและองค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาเทศบาลและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
(2)  บทวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน 
 
กรอบอัตรากำลัง  ระหว่าง ปี พ.ศ.2564 – 2566 

ส่วนราชการ (1) 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม(2) 

กรอบอัตรากำลังที่คาดวา่
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 
ปีข้างหน้า (3) 

เพิ่ม/ลด (4) (5)          
  หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัด อบต. ระดับ กลาง  (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
สำนักปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น (หัวหน้าสำนักปลดั) 
นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.) 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
คนงานท่ัวไป  
พนักงานขับรถยนต ์
 
กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น  

1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 

1 
 
 1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 

1 
 
 1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 

1 
 
 1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 - 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
ว่าง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
ว่าง 
 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 



  
(นักบริหารงานการคลัง ) 
หัวหน้าฝ่ายบญัชี ระดบัต้น (นักบริหารงานการคลัง ) 
นักวิชาการการเงินและการบญัชี (ปก.) 
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
 
กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น  
(นักบริหารงานช่าง) 
นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 

 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 

 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
ว่าง 
 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
ว่าง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 

กองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาระดับตน้ 
 (นักบริหารงานการศึกษา) 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (คณุวุฒิปริญญาตรี) 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม ระดับต้น 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม) 
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 

 
1 
 
1 
 
1 
 
3 
1 
4 
 
 
 
 
1 
 
1 
 

 
1 
 
 1 
 
1 
 
3 
1 
4 
 
 
 
 
1 
 
1 
 

 
1 
 
 1 
 
1 
 
3 
1 
4 
 
 
 
 
1 
 
1 
 

 
1 
 
 1 
 
1 
 
3 
1 
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1 
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- 
 
- 
- 
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- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 - 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
ว่าง 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
   2 อัตรา 
   ว่าง 2 อัตรา 
 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 
มีผู้ครองตำแหน่ง 
 

รวม 35 35 35 35 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
นายกอบต.(ประธาน)  มีท่านใดจะเสนอความต้องการกำลังคนเพ่ิมหรือไม่ 
ปลัดอบต.(กรรมการ)  ไม่มี 
ผู้อำนวยการกองคลัง(กรรมการ) ไม่มี 
ผู้อำนวยการกองช่าง(กรรมการ) ไม่มี 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ไม่มี 
(กรรมการ)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ไม่มี 
(กรรมการ)  
หัวหน้าสำนักปลัด(กรรมการ) ไม่มี 
นายกอบต.   ผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบกรอบอัตรากำลังเดิม 
        
(3)  บทวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลฯ 
เลขานุการ   จากมติท่ีประชุมเห็นชอบกรอบอัตรากำลังเดิมก็จะเชื่อมโยงมาสู่การคำนวณภาระ  
ค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลฯ ที่เพ่ิมข้ึนต่อปี  ซึ่งมาตรา 35 กำหนดให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลฯ ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  จึงสรุปงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้  
(3.1) ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลฯ เป็นเงิน  8,563,958  บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  29.53  
(3.2) ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลฯ เป็นเงิน  8,865,488  บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  30.57  
(3.3) ปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลฯ เป็นเงิน  9,172,400  บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  31.63  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
3.3  สรุปข้อมูลในการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (2564 – 2566) 
เลขานุการ   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราตำแหน่ง 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
3.4  การตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  ด้านการวิเคราะห์ปริมาณงาน ความต้องการกำลังคน  ความคุ้มค่า 
นายกอบต.  จากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ในปีที่ผ่าน  สามารถ
บริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี ภาระค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ตาม ม.35 ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายจริง หรือประมาณการ  ซึ่ง
จำนวนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ทุกตำแหน่งและอัตรา มีเพียงพอกับภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนและทางราชการเป็นอย่างดี ซึ่งใน
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) กรรมการทุกท่านได้พิจารณาแล้วจึงมิได้เปลี่ยนแปลงอัตราตำแหน่ง
ใดๆ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
 
 



  
 
ระเบียบวาระการประชุมที่  4      เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
ปิดประชุม  12.00 น. 

                                                                                 
     (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายจิระเดช   ศรีลาวงษ์) 
             นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 

                                                                 
(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวเกณิกา   เสือเสนา) 
      หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายสุมานิตย์   วงษ์ดี) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์   
 
      
 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายบุญเลิศ   สวัสด)ี 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

สถิติปริมาณงานในรอบปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
 
 

สำนักปลัด 

สำนักปลัดมีเวลาปฏิบัติราชการใน  1  ปี อย่างน้อย  24,840  นาที  
 
 
 
กองคลัง 

กองคลังมีเวลาปฏิบัติราชการใน  1  ปี อย่างน้อย  19,320  นาที 

งาน 
ปริมาณ 
(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 
(ชม.) 

ค่าเฉลี่ย 
(ชม.) 

หมายเหตุ 

1. ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะข้อราชการทั่วไป   30 1,380 0.022  
2. ดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ

เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ   
45 1,380 0.033 

 

3. งานบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน   40 1,380 0.029  
4. งานนโยบายและแผน   15 1,380 0.011  
5. แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่

รับผิดชอบ   
45 1,380 0.033 

 

6. งานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ   

40 1,380 0.029 
 

7. งานเอกสารด้านธุรการ   804 1,380 0.583  
8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   5 1,380 0.004  
9. งานแก้ไขเรื่องร้องเรียน   12 1,380 0.009  

งาน 
ปริมาณ 
(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 
(ชม.) 

ค่าเฉลี่ย 
(ชม.) 

หมายเหตุ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และดำเนินการ
ปฏิบัติงานบริหารงานกองคลังที่ต้องใช้ความชำนาญ   

80 1,380 0.058 
 

2. งานรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการเบิกจ่าย   600 1,380 0.435  
3. งานการจัดเก็บรายได้    1,171 1,380 0.849  
4. งานการเงินต่างๆ    120 1,380 0.087  
5. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง   300 1,380 0.217  
6. งานทะเบียนพาณิชย์   24 1,380 0.017  
7. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น   96 1,380 0.070  



  
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

กองช่างมีเวลาปฏิบัติราชการใน  1   ปี อย่างน้อย  24,840  นาที 
 
 
 
 
กองการศึกษา   

กองการศึกษามีเวลาปฏิบัติราชการใน  1  ปี อย่างน้อย  16,560  นาท ี
 
 
 
 
 

งาน 
ปริมาณ 
(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 
(ชม.) 

ค่าเฉลี่ย 
(ชม.) 

หมายเหตุ 

1. งานสำรวจโครงการ   15 1,380 0.011  
2. งานออกแบบ   15 1,380 0.011  
3. งานปริมาณราคา   15 1,380 0.011  
4. งานควบคุมอาคารก่อสร้าง   15 1,380 0.011  
5. งานก่อสร้างถนน   5 1,380 0.004  
6. งานซ่อมแซมถนน   10 1,380 0.007  
7. งานขยายเขตไฟฟ้า   12 1,380 0.009  
8. งานซ่อมแซมไฟฟ้า   50 1,380 0.036  
9. งานแก้ไขเรื่องร้องเรียน   30 1,380 0.022  

งาน 
ปริมาณ 
(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 
(ชม.) 

ค่าเฉลี่ย 
(ชม.) 

หมายเหตุ 

1. งานวางแผนงานการศึกษา    6 1,380 0.004  
2. งานปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานศึกษา 10 1,380 0.007  
3. งานให้คำปรึกษา  แนะนำติดตามผลประเมินผล    12 1,380 0.009  
4. งานรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา   12 1,380 0.009  
5. งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   15 1,380 0.011  
6. งานเกี่ยวกับการกีฬา   3 1,380 0.002  



  
 
 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม 

กองสวัสดิการมีเวลาปฏิบัติราชการใน  1  ปี อย่างน้อย  16,560  นาท ี
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  มีทั้งหมด จำนวน  ๕  ส่วนราชการ  ได้แก่  สำนักปลัด  กองคลัง  
กองช่าง กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม  มีเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้างใน  1  ปี 
อย่างน้อย  8๒,800  นาท ี

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน 
ปริมาณ 
(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน 
(ชม.) 

ค่าเฉลี่ย 
(ชม.) 

หมายเหตุ 

1. งานพัฒนาชุมชนและสังคม 6 1,380 0.004  
2. งานปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงาน 10 1,380 0.007  
3. งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้

พิการ    
12 1,380 0.009 

 

4. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   12 1,380 0.009  
5. งานสวัสดิการสังคม 15 1,380 0.011  
6. งานสังคมสงเคราะห์ 3 1,380 0.002  



  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางเปรียบเทียบอัตรากำลังทั้งหมดกับอัตรากำลังที่มีอยู่ปัจจบุัน 

อัตรากำลังทัง้หมด อัตรากำลังปัจจุบัน 

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง  ระดับ 
จำนวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง  ระดับ 
จำนวน
(อัตรา) 

1.ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)  กลาง 1 1.ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)  กลาง 1 
สำนักปลัด    สำนักปลัด    
1.หัวหน้าสำนกัปลัด (นกับริหารงานทัว่ไป)  ต้น 1 1.หัวหน้าสำนกัปลัด (นกับริหารงานทัว่ไป)  ต้น 1 
2.นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ 1 2.นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ 1 
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้น 1 3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต้น 1 
4.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน 1 4.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน 1 
5.เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 5.เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 
6.เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 6.เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
1.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ คุณวุฒ ิ 1 1.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ คุณวุฒิ ว่าง 
พนักงานจ้างทั่วไป   พนักงานจ้างทั่วไป   
2.คนงานทั่วไป  1 2.คนงานทั่วไป  1 
3.พนักงานขับรถ  1 3.พนักงานขับรถ  ว่าง 
กองคลัง      
1.ผูอ้ำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ต้น 1 1.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ต้น 1 
2.หัวหน้าฝ่ายบัญชี(นกับริหารงานคลัง) ต้น 1 2.หัวหน้าฝ่ายบัญชี(นกับริหารงานคลัง) ต้น 1 
3.นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ 1 3.นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ 1 
4.เจ้าพนักงานพัสด ุ ปฏิบัติงาน 1 4.เจ้าพนักงานพัสด ุ ปฏิบัติงาน 1 
5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน 1 5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน 1 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
1.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบัญชี คุณวุฒ ิ 1 1.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบัญช ี คุณวุฒิ 1 
2.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ คุณวุฒ ิ 1 2.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ คุณวุฒิ ว่าง 
กองช่าง   กองช่าง   
1.ผู้อำนวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง) ต้น 1 1.ผู้อำนวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง) ต้น 1 
2.นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 2.นายช่างโยธา ปง./ชง. ว่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
1.ผู้ช่วยนายชา่งโยธา คุณวุฒ ิ 1 1.ผู้ช่วยนายชา่งโยธา คุณวุฒิ 1 
2.ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า คุณวุฒ ิ 1 2.ผู้ช่วยนายชา่งไฟฟ้า คุณวุฒิ 1 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ คุณวุฒ ิ 1 3.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ คุณวุฒิ 1 
กองการศึกษา   กองการศึกษา   
1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) ต้น 1 1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) ต้น 1 
2.นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 2.นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 
3.ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.1 1 3.ครูผู้ดูแลเดก็ ค.ศ.1 1 
4.ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.2 2 4.ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.2 2 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
1.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ คุณวุฒ ิ 1 1.ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ คุณวุฒิ 1 
2.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒ ิ 1 2.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิ 1 
3.ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 4 3.ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 2ว่าง2 



  
กองสวัสดิการสังคม   กองสวัสดิการสังคม   
1.ผู้อำนวยการกองสวัสดกิารสังคม ต้น 1 1.ผู้อำนวยการกองสวัสดกิารสังคม ต้น 1 
2.นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ 1 2.นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ 1 

 
 

 
ตารางสรุปเปรียบเทียบอัตรากำลังท้ังหมดกับอัตรากำลังท่ีมีปัจจุบัน 
 

อัตรากำลังทั้งหมด อัตรากำลังปัจจุบัน 
ส่วนราชการ จำนวน (อัตรา) ส่วนราชการ จำนวน (อัตรา) 
1.สำนักปลัด 10 1.สำนักปลัด 8 
2.กองคลัง 7 2.กองคลัง 6 
3.กองช่าง 5 3.กองช่าง 4 
4.กองการศึกษา 11 4.กองการศึกษา 8 
5.กองสวัสดิการสังคม 2 5.กองสวัสดิการสังคม 2 
    
รวม 35 รวม 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
การวิเคราะห์สรุปผลการเปรียบเทียบอัตรากำลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ได้วิเคราะห์ภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  

3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่ง
ใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ และ
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยได้นำผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราตำแหน่งมา
จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3  ปี ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งให้คงอยู่เท่าเดิม ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
แบบวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์   อำเภอกู่ แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม / ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
สำนักปลัด 
นักบริหารงานท้องถิ่น  
(ปลัดอบต.) 
ระดับ กลาง 

 
1 

 
ในฐานะปลัดอบต.ทำหน้า ที่พิจารณาทำ
ความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินงาน
ตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่ต้องใช้ความ
ชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานอบต. โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น 
การอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน์
ของ กอบต.. การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่
รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และ
หน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความ
สงบเรียบ ร้อยของประชาชน  จัดให้มีและบำรุง
ทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้
ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้ำสะอาด 
หรือการประปา จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์จัดให้มี
สุสานฌาปนสถาน  บำรุงและส่งเสริมการทำมา
หากินของราษฎร จัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำ
การพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้มีและบำรุงการ
ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน จัดให้มีและบำรุง

 
- รายงานเสนอแนะและดำเนินงานตามกฎหมาย
และระเบียบคำสั่งที่ต้องใช้ความชำนาญ   
  จำนวน  48  เรื่อง 
- อนุมัติ การประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
แก่สุขภาพ    
  จำนวน   15    เรื่อง 
- จัดให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ    
  จำนวน  10  ครั้ง 
- ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
  จำนวน  12  ครั้ง 
- จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง  
  จำนวน    36   เรื่อง  
- อนุมัติจ้างลูกจ้างและคนงาน   
  จำนวน  13  ราย 
- ตรวจฎีกา   ลงนามถอนเงิน   
  จำนวน  400 เรื่อง   
- ปฏิบัติงานราชการอ่ืน ๆ   
  จำนวน  200  เรื่อง 

 
- 

 
- 

 
- 
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ทางระบายน้ำ เทศพาณิชย์ จัดให้มีและบำรุงส้วม
สาธารณะ  จัดให้มีและบำรุงสงเคราะห์มารดา
และเด็ก จัดให้มีและบำรุงโรงพยาบาล จัดให้มี
การสาธารณูปการ จัดให้มีการจัดทำกิจการซึ่ง
จำเป็นเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบำรุง
โรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดให้มีและบำรุงสถานที่
สำหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบำรุง
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษา
ความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอ่ืนซึ่ง
จำเป็นเพื่อการสาธารณสุข และหน้าที่อ่ืน ๆ ซึ่งมี
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของอบต. เช่น การเลือกตั้งสมาชิก
สภาอบต. เลขานุการสภาอบต. การจัดการให้
ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยใน
การเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใน
ท้องที่ การจัดการให้ความสะดวก และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง การขออนุมัติ
จ้าง ลูกจ้าง และคนงานอบต. การขออนุมัติเลื่อน
ขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงาน และพนักงานอบต.
ประจำปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของอบต.  
เป็นกรรมการสอบแข่งขันบุคคลเข้าบรรจุ 
เข้าบรรจุเป็นพนักงานอบต.ที่ ก.ท. จังหวัด
แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนพนักงานอบต.ผู้ถูก
กล่าวหากระทำผิดวินัย เป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา 



  
เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
เป็นกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินของอบต. 
เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสำคัญของอบต. เป็น
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปของอบต. 
ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลงนามถอนเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน คลังจังหวัด  
เป็นกรรมการรักษาเงินของอบต. เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เป็น  พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบำรุงท้องที่ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย เป็นพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตร
การฆ่าและการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้า หน้าที่
ดับเพลิง เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้า หน้าที่
จัดทำรายงานประจำปี เป็นกรรมการตรวจรับ
วัสดุและกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็น
กรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็นกรรมการ
ควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอำนวย 
การศึกษา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็น
กรรมการจัดงานประจำปี  
อันเป็นประเพณีท้องถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐ
พิธี เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยต่าง ๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้
คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยว 
กับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ



  
ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการ
กำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่
สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้างต้นแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่ง
การ ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ 
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ส่วนราชการ / 
ตำแหน่ง 
 

อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงทีต่้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 

สำนักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป  
( หัวหน้าสำนักปลัด ) 
 อำนวยการ ระดับ ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ์ทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ  
และดําเนินการปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้ความชํานาญพิเศษเกีย่วกับ
งานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานตาง ๆ  หลายดา้น  เช่น   งานธุรการ  งานบุคคล   
งานนิติการ  งานประชาสมัพันธ  งานทะเบียนงานนโยบายและ
แผน งานควบคุมและสงเสรมิ การทองเที่ยว  งานรักษาความ
สงบเรียบรอ้ย  งานจัดระบบ งาน งานการเงินและบญัชี งาน
พัสดุงานจัดพิมพแ์ละแจกจา่ยเอกสาร  งานระเบียบและสญัญา  
งานรวบรวมขอ้มูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรยีมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม   
งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดตอกับหนวย
งานและบุคคลตางๆ  งานติดตามผลงาน  เปนตน  ตอบปญหา
และช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนา ท่ี   เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง  ๆ  ตามที่ไดรบัแตงตั้งเขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการที่สังกัด 
ในฐานะหัวหนา้ หนวยงานทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาํลงัเจาหนาที่และงบประมาณ
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผน  
มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให
คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล   และแกป
ญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิด ชอบดวย
และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนท่ีเกี่ยวของ   รวมทั้งงานราชการที่มิได
กําหนดใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดในอบต.
โดยเฉพาะ 

 
1.ทําความเห็น   สรุปรายงาน  เสนอแนะข้อ
ราชการทั่วไป  จำนวน  30  เรื่อง 
2. ดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญ
พิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองาน
เลขานุการ    จำนวน  45  เรื่อง 
3. งานติดตอหนวยงานและบุคคลตางๆ งาน
ติดตามผลงาน   จำนวน  40  เรื่อง 
4.  งานนโยบายและแผน จำนวน 15  เรื่อง 
5.  แกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหน
วยงานที่รับผิดชอบ   จำนวน   45  เรื่อง 
6. งานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ
กองหรือสวนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ     
จำนวน   40   เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 



  
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
สำนักปลัด 
นักทรัพยากรบุคคล  
ปฏิบัติการ-ชำนาญการ 

1 ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคล
ของอบต.โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการ
สอบ  ดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งและอ่ืนๆที่เก่ียวกับงาน บุคคล  ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
รวบรวม  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการสรรหา
และพัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมูล
เพ่ือชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการเรื่องการขอ
อนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดำเนินการ
เรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงิน
ทดแทน  จัดทำ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือ
จ่ายเงินเดือนของพนักงานอบต.  ให้คำปรึกษา
แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

-ดำเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
อบต.     จำนวน   ๒    ครั้ง 
-ดำเนินการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
จ้าง             จำนวน   ๑    ครั้ง 
-จัดทำคำสั่งงานบุคคล  จำนวน   ๒๐   ครั้ง 
-ดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล  จำนวน   
๒๐   ครั้ง 
 

 
- 

 
- 

 
- 
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ส่วนราชการ / ตำแหน่ง 

อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
สำนักปลัด 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสาร
บรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การกำ กับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด หรือตามคำ สั่ง หรือแบบ หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่
ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่ง
หนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก็บและ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือ
โต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและ
ตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือเอกสาร 
ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ
ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วย
รวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไป ช่วยทำ บันทึก ย่อ
เรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำ นวยความสะดวก และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 
-  ลงทะเบียนหนังสือรับ  
   จำนวน  1,400  เรื่อง 
-   ลงทะเบียนหนังสือส่ง    
   จำนวน  800  เรื่อง 
-  ร่างจัดทำหนังสือราชการ   
   จำนวน  300  เรื่อง 
-  จัดทำรายงานการประชุม  
   จำนวน  36  เรื่อง 
-   คัดลอกรายการต่าง ๆ  
   จำนวน  80  เรื่อง 

 
1 

 
- 

 
- 

 
2 



  
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
สำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับศึกษา  
วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  
เพ่ือเสนอแนะเพ่ือประกอบการกำหนดนโยบาย  
จัดทำแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจ
เป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือ
ความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็น
นโยบาย  แผนงานอบต. แผนงานอำเภอ  
แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ  หรือ
ระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวล   
    จำนวน   40   เรื่อง 
2. จัดทำแผนหรือโครงการ  
    จำนวน   20   เรื่อง 
3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนและโครงการต่างๆ 
    จำนวน   20   เรื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 



  
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
สำนักปลัด 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา  
ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง  
ลงทะเบียนหนังสือ  เก็บและค้นหาหนังสือ  
รวบรวมข้อมูล  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  
คัดสำเนา  พิมพ์  ตรวจทานหนังสือ  ดูแลรักษา
และเบิกจ่าย  พัสดุ  ครุภัณฑ์  ดูแลรักษา
จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  
อุปกรณ์  ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวก
ต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 

1. ลงทะเบียนหนังสือรับ  
    จำนวน   1,400   เรื่อง 
2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
    จำนวน   800   เรื่อง 
3. ร่าง – จัดทำหนังสือราชการ 
    จำนวน   300   เรื่อง 
4. จัดทำรายงานการประชุม  
    จำนวน   36   เรื่อง 
5. คัดลอกรายการต่างๆ   
    จำนวน  80  เรื่อง 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
     
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
สำนักปลัด 
 
คนงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 

 
 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
จำนวน  200  เรื่อง 
3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
จำนวน  200  ครั้ง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง   
(นักบริหารงานการคลัง ) 
ระดับ อำนวยการ ต้น 

 
1 

พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอ 
แนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการ
คลังที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการ
จัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน 
เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งาน
การจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  
งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล 
งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการ
เบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิก เงิน
งบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยว กับ
การเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและ
หลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน 
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผน
งานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่สังกัด หน่วยงานการคลังปฏิบัติ 
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการ
ตรวจสอบและประเมินผล ทำรายงาน  
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น   เสนอแนะ 
และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่
ต้องใช้ความชำนาญ      จำนวน  48  เรื่อง 
2.  ตรวจสอบรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการ
เบิกจ่าย   จำนวน   400   เรื่อง 
3.  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ      
    จำนวน   48  เรื่อง 
4.  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การ
จัดซื้อ การจ้าง   จำนวน   150  เรื่อง 
5.  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น จำนวน 36 เรื่อง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 



  
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์
เก่ียวกับรายได้รายจา่ยจริงเพื่อประกอบการ 
พิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับ
รายจ่าย กำหนดรายจา่ยของหน่วยงานเพื่อให้เกิด
การประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติ งาน
โดยทั่วไปของอบต. สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ 
ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่า ธรรมเนียม
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการรายงานการเงิน
และบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์  การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการ
ต่าง ๆ ตามที่ได้รบัมอบ หมาย เช่น เปน็กรรมการ
รักษาเงิน เป็นกรรม การตรวจการจ้าง เปน็
กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้าน
การคลังเพื่อพิจารณาปรบัปรุงแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน เปน็ต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
แนะนำ ตอบปญัหาและชี้แจงเก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามที่ได้รบัแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนด
นโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เก่ียวข้องในฐานะหัว หน้า
หน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลา่วข้างต้น
บ้างแลว้ ยังทำหน้าที่กำหนด นโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณารา่งตรากำลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ ติดต่อ 
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วนิิจฉัย สัง่
การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ 
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปัญหา



  
ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้วย 
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง) 
ระดับ ต้น 
 

 
1 

 
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอ 
แนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการ
คลังที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยตรวจสอบการ
จัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน 
เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งาน
การจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  
งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล 
งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการ
เบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิก เงิน
งบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยว กับ
การเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและ
หลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน 
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผน
งานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่สังกัด หน่วยงานการคลังปฏิบัติ 
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการ

 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น   เสนอแนะ 
และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่
ต้องใช้ความชำนาญ      จำนวน  48  เรื่อง 
2. ตรวจสอบรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการ
เบิกจ่าย   จำนวน   400   เรื่อง 
3.พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ      
    จำนวน   48  เรื่อง 
4. ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การ
จัดซื้อ การจ้าง    
จำนวน   150  เรื่อง 
5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น  
จำนวน 36 เรื่อง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 



  
ตรวจสอบและประเมินผล ทำรายงาน 
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์
เก่ียวกับรายได้รายจา่ยจริงเพื่อประกอบการ 
พิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับ
รายจ่าย กำหนดรายจา่ยของหน่วยงานเพื่อให้เกิด
การประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติ งาน
โดยทั่วไปของอบต. สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ 
ดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่า ธรรมเนียม
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการรายงานการเงิน
และบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์  การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการ
ต่าง ๆ ตามที่ได้รบัมอบ หมาย เช่น เปน็กรรมการ
รักษาเงิน เป็นกรรม การตรวจการจ้าง เปน็
กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้าน
การคลังเพื่อพิจารณาปรบัปรุงแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน เปน็ต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
แนะนำ ตอบปญัหาและชี้แจงเก่ียวกับงานใน
หน้าที่ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามที่ได้รบัแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนด
นโยบาย และแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและ
ปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เก่ียวข้องในฐานะหัว หน้า
หน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลา่ว
ข้างต้น ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมนิผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบด้วย 
 



  
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / 

ปี 
อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองคลัง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ-ชำนาญการ 

 
1 

 
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิด ชอบไม่สูง
นักเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ตรวจสอบหลักฐาน
และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน  จัดทำบัญชีทั่วไปของ
ราชการ เช่น ทำบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชี
แยกประเภทเป็นต้น  ช่วยพิจารณาตั้งงบประมาณหมวด
ที่ไม่มีปัญหา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ เป็นต้นควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย  ทำหนังสือโต้ ตอบ
เกี่ยวกับ การ เงิน การบัญชี การงบประมาณ  จัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
ตรวจสอบงบเดือนทำรายงานการเงิน  ให้คำปรึกษา
แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้า หน้าที่ระดับรองลงมา 
ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

 
1. ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี   จำนวน    
100  เรื่อง 
2. ทำบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝาก
ธนาคารบัญชี  จำนวน   100  เรื่อง 
3. ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย   
    จำนวน  100   เรื่อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น  
    จำนวน    36   เรื่อง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
 
 
 



  
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / 

ปี 
อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองคลัง 
 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
ปฏิบัติงาน 

 
 
1 

 
 
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงเก่ียวกับ
งานพัสดุโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย 
อยาง  เชน  จัดหา   จัดซื้อ  วาจาง  ตรวจรับ  เก็บรักษา 
จัดทําทะเบียนเบิกจาย  ทํารายงานตรวจสอบและเก็บ 
รักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
ดําเนินการจัดซื้อและวาจาง ติดตอประสานงานกับบุคคล
และหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับงานพัสดุ  ศึกษาและเสนอความเห็นชอบ
เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุตรวจรางสัญญาซื้อสัญญาจาง 
บันทึกและหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานพัสดุเปนตน ใหคํา  
ปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรอง 
ลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดัง
กลาวขางตนแลวยังทําหนาที่ติดตอประสานงานวางแผน 
มอบหมายงานควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 
 

 
 
1. ปฏิบัติงานค่อนข้างยากเก่ียวกับงาน
พัสดุ    จำนวน  50  เรื่อง 
2. เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
   จำนวน   50  เรื่อง 
3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น 
   จำนวน  36  เรื่อง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
 
 



  
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองคลัง 
 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
 

 
 
1 

 
 
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการประกาศ  
สำรวจ  รับแบบแสดงรายการ คำร้อง  คำขอ หรือ
เอกสาร  หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น  ช่วยรับและนำส่งเงิน ออก
หลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ  
และติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้ จาก
ทรัพย์สินและรายได้อ่ืน ๆ    เช่น  ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  การ
ทำน้ำแข็งเพ่ือการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้ง
ตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค 
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่ง
ปฏิกูล   ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อ สร้างอาคาร   
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามข้อบังคับตำบล  
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่า
อากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรม เนียมโรงฆ่าสัตว์  
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่า
อาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด  ค่า

 
 
1. สำรวจโฉนดสำหรับชำระภาษบีำรุงท้องที่       
    จำนวน   1,400  เรื่อง 
2. รับชำระภาษีบำรุงท้องที่   
    จำนวน 1,400 ราย 
3. รับชำระภาษีป้าย   
    จำนวน  20    ราย 
4. รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
    จำนวน  10    ราย 
5. รับชำระค่าธรรมเนียมการค้าท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ   
    จำนวน   15  ราย 
6. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น   
    จำนวน    36  เรื่อง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 



  
เช่าแผงลอย ค่าที่  วางขายของในที่สาธารณะ  
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการอบต.  และ
เงินฝากธนาคาร  ค่าจำหน่ายเวช ภัณฑ์  ค่าจำหน่าย
คำร้องต่างๆ ค่าธรรม เนียมการโอนสิทธิการเช่า  
และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  การเก็บรักษาหรือ
ค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอ่ืน ๆ ของผู้เสียภาษี
อากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อ่ืน ๆ รวบรวม
ข้อมูลเพ่ือจัดทำรายงาน  ลงรหัสใบแสดงราย การ
เสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองคลัง 
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 
 

 
 
1 

 
 
ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา  หรือกฎระเบียบที่
ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  คัดแยก
ประเภทใบสำคัญเขียนใบเสร็จรับเงิน  ทำใบปก  
และใบนำส่งเงิน  ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน  ช่วยนำเงิน
ฝากและเบิกเงินจากธนาคาร  ช่วยตรวจนับและรับ
จ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน  ช่วยรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และ
การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ  ช่วยทำบัญชีบาง
ประเภท  บัญชีรับจ่ายเงิน  บัญชีพัสดุ  เป็นต้น  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
1. ตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา  หรือ
กฎระเบียบที่ชัดแจ้ง 
                     จำนวน   400   เรื่อง 
2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชี   
                     จำนวน   400   เรื่อง 
3. คัดแยกประเภทใบสำคัญ  เขียนใบเสร็จ 
รับเงิน  ทำใบเบิก  และใบนำส่ง 
                     จำนวน   400   เรื่อง 
4. ช่วยทำบัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน 
                     จำนวน   100   เรื่อง 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 



  
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองคลัง 
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
 

 
 
1 

 
 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ  สำรวจ  รับแบบ
แสดงรายการ คำร้อง  คำขอ หรือเอกสาร  
หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนในขั้นต้น  ช่วยรับและนำส่งเงิน ออก
หลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ  
และติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้ จาก
ทรัพย์สินและรายได้อ่ืน ๆ    เช่น  ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  การทำน้ำแข็งเพ่ือการค้า  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  
ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล   
ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อ สร้างอาคาร   
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามข้อบังคับตำบล  
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่า
อากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรม เนียมโรงฆ่าสัตว์  

 
 
1. สำรวจโฉนดสำหรับชำระภาษบีำรุงท้องที่       
    จำนวน   1,400  เรื่อง 
2. รับชำระภาษีบำรุงท้องที่   
    จำนวน 1,400 ราย 
3. รับชำระภาษีป้าย   
    จำนวน  20    ราย 
4. รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
    จำนวน  10    ราย 
5. รับชำระค่าธรรมเนียมการค้าท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ   
    จำนวน   15  ราย 
6. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่น   
    จำนวน    36  เรื่อง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 



  
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่า
อาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด  
ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่  วางขายของในที่สาธารณะ  
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการอบต.  และ
เงินฝากธนาคาร  ค่าจำหน่ายเวช ภัณฑ์  ค่า
จำหน่ายคำร้องต่างๆ ค่าธรรม เนียมการโอนสิทธิ
การเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  การเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอ่ืน ๆ 
ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือรายได้
อ่ืน ๆ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำรายงาน  ลงรหัสใบ
แสดงราย การเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองช่าง 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ) 
ระดับ อำนวยการ ต้น 
 

 
 
1 

 
 
ควบคุมงานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบคุมงาน
ช่าง งานโยธา การวางโครงการสำรวจ  วิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบ
สถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์  และออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่างๆ  ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตามผลงานวิจัยงานทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบ
รูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคา  จัดพิมพ์  
รูปแบบรายการต่างๆ  ดำเนินการประกวดราคา  ทำ
สัญญาจ้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  และตรวจรับงาน
งวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน  พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ  ใน
ด้านงานก่อแบบและงานก่อสร้าง  ให้บริการ
ตรวจสอบแบบรูปรายการและรายการ  เป็นที่
ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างเพ่ือให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ตรวจแบบก่อแสร้างต่างๆ  ของเอกชน
ที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง  ตรวจทางแบบก่อสร้าง
ด้านช่างโยธาและอาคาร  ควบคุมตรวจสอบงาน

 
 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับควบคุมงานช่าง  งาน
โยธา   
    จำนวน   25   โครงการ     
2. สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบ   
    จำนวน  200  โครงการ     
3. ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง  
การประมาณราคา   
    จำนวน  200  โครงการ     
4. ตรวจสอบ / ซ่อมแซม  ไฟฟ้าสาธารณะ 
    จำนวน  12  รายการ 
5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นๆ   
    จำนวน  36  เรื่อง 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 



  
โยธา  เช่น  สะพาน  ถนน  ท่อระบายน้ำ  ทางเท้า  
คลอง  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  สวนสาธารณะ  
สำรวจข้อมูลจราจร  สำรวจและทดลองวัสดุ  
ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า สวนสาธารณะ  
ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ  
เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการงาน  รวบรวมข้อมูลและสถิติ  งานสัญญา  
งานจัดตกแต่งสถานที่  ในงานพิธีท้องถิ่น  งานพระ
ราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง  เป็นนายตรวจ  
ป้องกันอัคคีภัย  เป็นนายตรวจเวรยามสำนักงาน  
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่ง
การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ
ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหา
ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



  
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองช่าง 
 

นายช่างโยธา 
 
 

 
 

๑ 

 
 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการออกแบบการ
ควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านช่างโยธา  
การวางโครงการการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  
เช่น  ถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ  ช่องน้ำ  อาคาร  
อุโมงค์เขื่อน  อาคารการประปา  ท่าเทียบเรือ  
สนามบิน  เป็นต้น  ช่วยปฏิบตัิงานสำรวจต่างๆ  
เกี่ยวกับงานช่างโยธา  เช่น  สำรวจทางเพ่ือก่อสร้าง
สำรวจและทดลองวัสดุ  สำรวจข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยา  สำรวจข้อมูลการจราจร  สำรวจทาง
อุทกวิทยา  คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คำนวณสามัญ  
ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการสำรวจและทดลอง  ทุกชนิดให้ได้
มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

1. ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วย
ออกแบบการควบคุมการก่อสร้าง 
    จำนวน   30   เรื่อง 
2. บำรุงรักษาด้านช่างโยธา 
    จำนวน   30  เรื่อง 
3. สำรวจทางเพ่ือก่อสร้าง  สำรวจแลกะ
ทดลองวัสดุ 
    จำนวน   30  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    จำนวน   30   เรื่อง 
 

 
 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองช่าง 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

 
 

1 

 
 

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา  ซึ่งมี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง  ลงทะเบียน
หนังสือ  เก็บและค้นหาหนังสือ  รวบรวมข้อมูล  ร่าง
โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  คัดสำเนา  พิมพ์  
ตรวจทานหนังสือ  ดูแลรักษาและเบิกจ่าย  พัสดุ  
ครุภัณฑ์  ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่อและอำนวยความ
สะดวกต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 

1. ลงทะเบียนหนังสือรับ  
    จำนวน   1,400   เรื่อง 
2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
    จำนวน   800   เรื่อง 
3. ร่าง – จัดทำหนังสือราชการ 
    จำนวน   300   เรื่อง 
4. จัดทำรายงานการประชุม  
    จำนวน   36   เรื่อง 
5. คัดลอกรายการต่างๆ   
    จำนวน  80  เรื่อง 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 



  
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองช่าง 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 
 

 
 

๑ 

 
 

ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าเกี่ยวกับการช่วย
ออกแบบการควบคุมงานไฟฟ้าและบำรุงรักษาด้าน
ไฟฟ้า  การวางโครงการการก่อสร้างในงานด้านช่าง
ไฟฟ้า  เช่น  ไฟฟ้าอาคาร สำนักงาน ไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามหมู่บ้าน ไฟฟ้าประปา  ท่าเทียบเรือ  สนามบิน  
เป็นต้น  ช่วยปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ  เกี่ยวกับงาน
ช่างไฟฟ้า  เช่น  สำรวจเส้นทางเพ่ือก่อสร้างไฟฟ้า
สำรวจและทดลองวัสดุ  สำรวจข้อมูลไฟฟ้า    
คำนวณสามัญ  ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์  
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและ
ทดลอง  ทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 

1. ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าเกี่ยวกับการช่วย
ออกแบบการควบคุมงานไฟฟ้า 
    จำนวน   30   เรื่อง 
2. บำรุงรักษาด้านไฟฟ้า 
    จำนวน   30  เรื่อง 
3. สำรวจทางเพ่ือก่อสร้างในงานช่างไฟฟ้า 
สำรวจและทดลองวัสดุ 
    จำนวน   30  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    จำนวน   30   เรื่อง 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 



  
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองช่าง 
 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 
 

 
 

๑ 

 
 

ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วย
ออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษา
ด้านช่างโยธา  การวางโครงการการก่อสร้างในงาน
ด้านช่างโยธา  เช่น  ถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ  
ช่องน้ำ  อาคาร  อุโมงค์เขื่อน  อาคารการประปา  
ท่าเทียบเรือ  สนามบิน  เป็นต้น  ช่วยปฏิบัติงาน
สำรวจต่างๆ  เกี่ยวกับงานช่างโยธา  เช่น  สำรวจ
ทางเพ่ือก่อสร้างสำรวจและทดลองวัสดุ  สำรวจ
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา  สำรวจข้อมูลการจราจร  
สำรวจทางอุทกวิทยา  คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  
คำนวณสามัญ  ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์  
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและ
ทดลอง  ทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 
 

1. ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วย
ออกแบบการควบคุมการก่อสร้าง 
    จำนวน   30   เรื่อง 
2. บำรุงรักษาด้านช่างโยธา 
    จำนวน   30  เรื่อง 
3. สำรวจทางเพ่ือก่อสร้าง  สำรวจแลกะ
ทดลองวัสดุ 
    จำนวน   30  เรื่อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    จำนวน   30   เรื่อง 
 

 
 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 



  
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม / ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
(อำนวยการท้องถิ่น) 
ระดับต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

 
 

กําหนดจุดมุงหมายการทํางาน  ติดตอประสานงาน  การ
พิจารณาวางแผนอัตรกําลังเจาหนาที่และงบประมาณดาน
การศึกษา  การวางแผนงาน  มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่ง
การ  ควบคุมงาน  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา
ติดตามผลประเมินผล   และแกไขปญหาตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของฝายการศึกษาทองถิน่   ปฏิบัติงานที่คอน 
ขางยากมากเกี่ยวกับงานศึกษาทองถิ่นงานสังคมสงเคราะห  
งานสันทนาการ  การพลศึกษา  ลูกเสือและยุวกาชาด   
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน 
งานวางแผนการศึกษา  รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา 
งานนิเทศการศึกษา งานตรวจโรงเรียน งานประเมินผล 
งานเผยแพรการศึกษา  งานปรับปรุงโรงเรียน งานขยาย
การศึกษาภาคบังคับ งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักสูตร 
งานบริหารงานบุคคล   การจัดทํางบประมาณและ
ดําเนินการตามงบประมาณ  งานสงเคราะหผูมีปญหาทาง
สังคม   งานกีฬาประชาชน   งานเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 

1.  การวางแผนงานการศึกษา   จำนวน  6  
เรื่อง 
2.  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงาน
ศึกษาทองถิ่น     จำนวน  10  เรื่อง 
3. ใหคําปรึกษา  แนะนําติดตามผล
ประเมินผล    จำนวน  12  เรื่อง 
4. รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา  จำนวน  
12  เรื่อง 
5. งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
จำนวน  15  เรื่อง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 



  

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม / ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
  ประเพณีทองถิ่น รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติ งานใหเปนไปตามกฎหมาย     ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา   
การประสานงานกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆ
และปฏิบัติหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 
 

     

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
(เดิม) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม / ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
นักวิชาการศึกษา 
ระดับ ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 

 
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
แนะแนวการศึกษา   การบริหารจัดการส่งเสริม
การศึกษา  โดยการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา   ซึ่ง
ได้แก่การรวบรมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน 
หลักสูตรแบบเรียน  ความ รู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความ
ต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีการศึกษา  จัดประชุม
อบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำการศึกษาและ
อาชีพ   เผยแพร่การศึกษา  เช่น  ออกรายการวิทยุ  
โทรทัศน์  การเขียนบทความ  จัดทำวารสารหรือ
เอกสารต่าง ๆ  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
1.  การวางแผนงานการศึกษา   จำนวน  6  
เรื่อง 
2.  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงาน
ศึกษาทองถิ่น     จำนวน  10  เรื่อง 
3. ใหคําปรึกษาแนะนําติดตามผลประเมินผล    
จำนวน  12  เรื่อง 
4. รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา  จำนวน  
12  เรื่อง 
5. งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  
จำนวน  15  เรื่อง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 



  

 
ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

(เดิม) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม / ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓ 

 
 
 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่ง 
เสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่านการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
เช่นเดียวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย  และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้   พัฒนาผู้เรียนจำนวน 
64 คน 
2.  ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จำนวน  48 เรื่อง 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
๓ 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
(คุณวุฒิ) 
 
 

 
 
๑ 

 
 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
การส่ง เสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่าน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งครูเช่นเดียวกับตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
1.ส่งเสริมการเรียนรู้   พัฒนาผู้เรียนจำนวน 
64 คน 
2.  ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จำนวน  48 เรื่อง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
๑ 

 
 

ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 
( เดิม ) 

มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
 
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
 
 

 
 
๔ 
 
 
 
 
 

 
 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
การส่ง เสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจะต้องผ่าน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเช่นเดียวกับตำแหน่งครู
ผู้ช่วย  และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
๑.ส่งเสริมการเรียนรู้   พัฒนาผู้เรียนจำนวน 
64 คน 
2.  ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จำนวน  48 เรื่อง 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา  ซึ่งมี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง  ลงทะเบียน
หนังสือ  เก็บและค้นหาหนังสือ  รวบรวมข้อมูล  ร่าง
โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  คัดสำเนา  พิมพ์  
ตรวจทานหนังสือ  ดูแลรักษาและเบิกจ่าย  พัสดุ  
ครุภัณฑ ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่อและอำนวยความ
สะดวกต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
1. ลงทะเบียนหนังสือรับ  
    จำนวน   1,400   เรื่อง 
2. ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
  จำนวน   800   เรื่อง 
3. ร่าง – จัดทำหนังสือราชการ 
    จำนวน   300   เรื่อง 
4. จัดทำรายงานการประชุม  
    จำนวน   36   เรื่อง 
5. คัดลอกรายการต่างๆ   
    จำนวน  80  เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
อำนวยการต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ควบคุมและบริหารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น  สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขต
พัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทำแผนงานดำเนินการและ
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน
ประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น  เป็นผู้นำ
และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  ดูแล
ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจ 
และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
ของตน  ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำฝึกอบรม
ประชาชนเพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  อำนวยความสะดวกและประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร  ติดตามผลงาน
และจัดทำรายงานต่างๆ  เป็นต้น  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
- สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม/จัดกิจกรรม 
ของกลุ่มอาชีพ-กลุ่มองค์กร จำนวน 8 เรื่อง 
- ดำเนินการด้านเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
จำนวน  1,500  ราย 
-   อำนวยความสะดวกและประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยเหลือประชาชน  
จำนวน   20  เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
     
- 

 
 
- 
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ส่วนราชการ / ตำแหน่ง อัตรา 

( เดิม ) 
มาตรฐานปริมาณงาน / ตำแหน่ง ปี ปริมาณงานจริงที่ต้องทำ / ตำแหน่ง / ปี อัตรากำลังที่ต้องการเพ่ิม/ลด รวม 

256๔ 256๕ 256๖ 
กองสวัสดิการสังคม 
นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น  สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขต
พัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทำแผนงานดำเนินการและ
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน
ประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น  เป็นผู้นำ
และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  ดูแล
ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจ 
และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
ของตน  ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำฝึกอบรม
ประชาชนเพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  อำนวยความสะดวกและประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร  ติดตามผลงาน
และจัดทำรายงานต่างๆ  เป็นต้น  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
- สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม/จัดกิจกรรม 
ของกลุ่มอาชีพ-กลุ่มองค์กร จำนวน 8 เรื่อง 
- ดำเนินการด้านเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
จำนวน  1,500  ราย 
-   อำนวยความสะดวกและประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยเหลือประชาชน  
จำนวน   20  เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
     
- 

 
 
- 
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

ระดับ จ ำนวน
ต ำแหน่ง ท้ัง

หมด จ ำนวน เงินเดือน เงินประจ ำ
(คน) (1) ต ำแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัดอบต. (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน) กลำง 1 1 511,440 168,000 1 1 1  -  -  - 18,120 19,440 19,560 697,560 717,000 736,560 42,620
ส านักปลัด

2 หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนท่ัวไป) ต้น 1 1 342,720 42,000     1 1 1  -  -  - 13,440  13,320   13,080   398,060 411,380 424,460 28,560
3 นักทรัพยำกรบุคคล ชก 1 1 356,160 1 1 1  -  -  - 13,320 13,080 13,440 369,480  382,560 396,000 29,680
4 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปก. 1 1 185,040 1 1 1  -  -  - 9,600    8,640     7,560     194,640  203,280 210,840 15,420
5 เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ชง. 1 1 307,920 1 1 1  -  -  - 11,040 10,920 11,280 318,960  329,880 341,160 25,660
6 เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง. 1  - 140,400 1 1 1  -  -  - 6,240 6,120 6,000 146,640  152,760 158,760 11,700
7 เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง. 1  - 140,400 1 1 1  -  -  - 6,240 6,120 6,000 146,640  152,760 158,760 11,700

พนักงานจ้าง
8 ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 1  - 138,000 1 1 1  -  -  - 0 5,520 5,760 138,000  143,520 149,280 (ว่ำงเดิม)
9 พนักงำนขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลำง) 1  - 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000  108,000 108,000 (ว่ำงเดิม)
10 คนงำนท่ัวไป 1 1 108,000 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000  108,000 108,000 9,000

กองคลัง
11 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ต้น 1 1 409,320 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320 13,080 13,200 464,640  477,720 490,920 34,110

(นักบริหำรงำนกำรคลัง)
12 หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น 1 1 356,160 18,000 1 1 1  -  -  - 13,320  13,080   13,440   387,480  400,560 414,000 29,680

(นักบริหำรงำนกำรคลัง)
13 นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ปก. 1 1 203,280 1 1 1  -  -  - 7,560    7,560     7,680     210,840  218,400 226,080 16,940

14 เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง. 1 1 138,120 1 1 1  -  -  - 5,400 6,120 6,000 143,520  149,640 155,640 11,510

15 เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ ปง. 1 1 113,280 1 1 1  -  -  - 4,320 4,320 4,320 117,600  121,920 126,240 9,440

พนักงานจ้าง
16 ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 1 155,160 1 1 1  -  -  - 6,240 6,480 6,720 161,400  167,880 174,600 12,930

17 ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 1  - 138,000 1 1 1  -  -  - 0 5,520 5,760 138,000  143,520 149,280 (ว่ำงเดิม)

กองช่าง
18 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ต้น 1 1 409,320 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320  13,080   13,200   464,640  477,720 490,920 34,110

(นักบริหำรงำนช่ำง)
19 นำยช่ำงโยธำ ปง/ชง 1  - 297,900 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620  317,340 327,060 (ว่ำงเดิม)

พนักงานจ้าง
20 ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ                      1 1 142,320 1 1 1  -  -  - 5,760 6,000 6,240 148,080  154,080 160,320 11,860

21 ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 1 1 142,320 1 1 1  -  -  - 5,760 6,000 6,240 148,080  154,080 160,320 11,860

22 ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 1 131,640 1 1 1  -  -  - 5,280 5,520 5,760 136,920  142,440 148,200 10,970

กองการศึกษา
23 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ต้น 1 1 356,160 42,000     1 1 1  -  -  - 13,320  13,080   13,440   411,480  424,560 438,000 29,680

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)
24 นักวิชำกำรศึกษำ ปก. 1 1 275,760 1 1 1  -  -  - 8,760 9,240 9,480 284,520  293,760 303,240 22,980

25 ครู คศ.2 2 2 0 2 2 2  -  -  - 0 0 0 -          0 0 เงินอุดหนุน

26 ครู คศ.1 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 -          0 0 เงินอุดหนุน

พนักงานจ้าง
27 ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 1 132,120 1 1 1  -  -  - 5,400 5,520 5,760 137,520  143,040 148,800 11,010

28 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1  - 180,000 1 1 1  -  -  - -        7,200     7,560     180,000  187,200 194,760 (ว่ำงเดิม)

29 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

18,240 6,240 6,480 6,720 24,480    30,960 37,680 งบท้องถ่ินจ่ำย

30 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

18,000 6,240 6,480 6,720 24,240    30,720 37,440 งบท้องถ่ินจ่ำย

31 ผู้ดูแลเด็ก 2  - 225,600 2 2 2  -  -  - 0 9,120 9,600 225,600  234,720 244,320 (ว่ำงเดิม)

กองสวัสดิการสังคม
32 ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ต้น 1 1 349,320 42,000     1 1 1  -  -  - 13,320  13,440   13,320   404,640  418,080 431,400 29,110

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
33 นักพัฒนำชุมชน ปก. 1 1 288,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 13,320 299,640  311,640 324,960 24,010

พนักงานจ้าง

(5) รวม 35 26 6,818,220 396,000 35 35 35  -  -  - 232,800 262,200 266,880 7,446,920 7,709,120 7,976,000
(6) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15% 1,117,038 1,156,368 1,196,400
(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้ังส้ิน 8,563,958 8,865,488 9,172,400
(8) คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 29.53    30.57     31.63    

               เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 เป็นฐานการค านวณส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 และ 2566 ให้บวกเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 เป็นเป็นฐานค านวณภาระค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
               -  ฐำนกำรค ำนวณงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 ให้ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
                  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 จ ำนวน 29,000,000 บำท   = (29,000,000x5%)+28,000,000 = 30,450,000
               -  ฐำนกำรค ำนวณงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 ให้ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 
                  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564  จ ำนวน  30,450,000 บำท   = (30,450,000x5%)+30,450,000 = 31,972,500
               -  ฐำนกำรค ำนวณงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ให้ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 
                  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565  จ ำนวน  31,972,500 บำท   = (31,972,500x5%)+31,972,500 = 33,571,125
          2.  ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ลูกจ้ำงประจ ำถ่ำยโอน รวมถึงข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ท่ีได้รับงบเงินอุดหนุนท่ีจ่ำยเป็นเงินเดือน 
               ค่ำจ้ำง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตรำก ำลัง แต่ไม่ต้องน ำมำคิดรวมเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตำมมำตรำ 35 
               *  ข้อมูลในช่องเงินเดือน (1) ต้องมีจ ำนวนตรงกันกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งในส่วนรำชกำร
         3.  บันทึกข้อมูลเรียงตำมล ำดับรหัสส่วนรำชกำร (ส ำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด
                ท่ี มท 0809.5/ว52 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 เร่ือง กำรจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่ง (ระบบแท่ง) 

หมำยเหตุ
ปัจจุบัน จะต้องใช้ในช่วง อัตรำก ำลังคน

ระยะเวลำ 3 ปี เพ่ิม/ลด
ข้ำงหน้ำ

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประกอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566)
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 35

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  อ าเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธานี

ท่ี ช่ือสำยงำน

จ ำนวนท่ีมีอยู่ อัตรำต ำแหน่งท่ีคำดว่ำ

ภำระค่ำใช้จ่ำยท่ีเพ่ิมข้ึน (3) ค่ำใช้จ่ำยรวม (4)

 



  

กองช่าง
18 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ต้น 1 1 409,320 42,000 1 1 1  -  -  - 13,320  13,080   13,200   464,640  477,720 490,920 34,110

(นักบริหำรงำนช่ำง)
19 นำยช่ำงโยธำ ปง/ชง 1  - 297,900 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620  317,340 327,060 (ว่ำงเดิม)

พนักงานจ้าง
20 ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ                      1 1 142,320 1 1 1  -  -  - 5,760 6,000 6,240 148,080  154,080 160,320 11,860

21 ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 1 1 142,320 1 1 1  -  -  - 5,760 6,000 6,240 148,080  154,080 160,320 11,860

22 ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 1 131,640 1 1 1  -  -  - 5,280 5,520 5,760 136,920  142,440 148,200 10,970

กองการศึกษา
23 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ต้น 1 1 356,160 42,000     1 1 1  -  -  - 13,320  13,080   13,440   411,480  424,560 438,000 29,680

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)
24 นักวิชำกำรศึกษำ ปก. 1 1 275,760 1 1 1  -  -  - 8,760 9,240 9,480 284,520  293,760 303,240 22,980

25 ครู คศ.2 2 2 0 2 2 2  -  -  - 0 0 0 -          0 0 เงินอุดหนุน

26 ครู คศ.1 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 -          0 0 เงินอุดหนุน

พนักงานจ้าง
27 ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 1 132,120 1 1 1  -  -  - 5,400 5,520 5,760 137,520  143,040 148,800 11,010

28 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1  - 180,000 1 1 1  -  -  - -        7,200     7,560     180,000  187,200 194,760 (ว่ำงเดิม)

29 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

18,240 6,240 6,480 6,720 24,480    30,960 37,680 งบท้องถ่ินจ่ำย

30 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

18,000 6,240 6,480 6,720 24,240    30,720 37,440 งบท้องถ่ินจ่ำย

31 ผู้ดูแลเด็ก 2  - 225,600 2 2 2  -  -  - 0 9,120 9,600 225,600  234,720 244,320 (ว่ำงเดิม)

กองสวัสดิการสังคม
32 ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ต้น 1 1 349,320 42,000     1 1 1  -  -  - 13,320  13,440   13,320   404,640  418,080 431,400 29,110

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
33 นักพัฒนำชุมชน ปก. 1 1 288,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 13,320 299,640  311,640 324,960 24,010

พนักงานจ้าง

(5) รวม 35 26 6,818,220 396,000 35 35 35  -  -  - 232,800 262,200 266,880 7,446,920 7,709,120 7,976,000
(6) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15% 1,117,038 1,156,368 1,196,400
(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้ังส้ิน 8,563,958 8,865,488 9,172,400
(8) คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 29.53    30.57     31.63    

               เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 เป็นฐานการค านวณส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 และ 2566 ให้บวกเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 เป็นเป็นฐานค านวณภาระค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
               -  ฐำนกำรค ำนวณงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 ให้ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
                  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 จ ำนวน 29,000,000 บำท   = (29,000,000x5%)+28,000,000 = 30,450,000
               -  ฐำนกำรค ำนวณงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 ให้ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 
                  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564  จ ำนวน  30,450,000 บำท   = (30,450,000x5%)+30,450,000 = 31,972,500
               -  ฐำนกำรค ำนวณงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ให้ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 
                  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565  จ ำนวน  31,972,500 บำท   = (31,972,500x5%)+31,972,500 = 33,571,125
          2.  ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ลูกจ้ำงประจ ำถ่ำยโอน รวมถึงข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ท่ีได้รับงบเงินอุดหนุนท่ีจ่ำยเป็นเงินเดือน 
               ค่ำจ้ำง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตรำก ำลัง แต่ไม่ต้องน ำมำคิดรวมเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตำมมำตรำ 35 
               *  ข้อมูลในช่องเงินเดือน (1) ต้องมีจ ำนวนตรงกันกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งในส่วนรำชกำร
         3.  บันทึกข้อมูลเรียงตำมล ำดับรหัสส่วนรำชกำร (ส ำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด
                ท่ี มท 0809.5/ว52 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 เร่ือง กำรจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่ง (ระบบแท่ง) 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

กองสวัสดิการสังคม
32 ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ต้น 1 1 349,320 42,000     1 1 1  -  -  - 13,320  13,440   13,320   404,640  418,080 431,400 29,110

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
33 นักพัฒนำชุมชน ปก. 1 1 288,120 1 1 1  -  -  - 11,520 12,000 13,320 299,640  311,640 324,960 24,010

พนักงานจ้าง

(5) รวม 35 26 6,818,220 396,000 35 35 35  -  -  - 232,800 262,200 266,880 7,446,920 7,709,120 7,976,000
(6) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15% 1,117,038 1,156,368 1,196,400
(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้ังส้ิน 8,563,958 8,865,488 9,172,400
(8) คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 29.53    30.57     31.63    

               เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 เป็นฐานการค านวณส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 และ 2566 ให้บวกเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 เป็นเป็นฐานค านวณภาระค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
               -  ฐำนกำรค ำนวณงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 ให้ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
                  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 จ ำนวน 29,000,000 บำท   = (29,000,000x5%)+28,000,000 = 30,450,000
               -  ฐำนกำรค ำนวณงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 ให้ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 
                  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564  จ ำนวน  30,450,000 บำท   = (30,450,000x5%)+30,450,000 = 31,972,500
               -  ฐำนกำรค ำนวณงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ให้ประมำณกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 
                  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565  จ ำนวน  31,972,500 บำท   = (31,972,500x5%)+31,972,500 = 33,571,125
          2.  ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ลูกจ้ำงประจ ำถ่ำยโอน รวมถึงข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ท่ีได้รับงบเงินอุดหนุนท่ีจ่ำยเป็นเงินเดือน 
               ค่ำจ้ำง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตรำก ำลัง แต่ไม่ต้องน ำมำคิดรวมเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตำมมำตรำ 35 
               *  ข้อมูลในช่องเงินเดือน (1) ต้องมีจ ำนวนตรงกันกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขท่ีต ำแหน่งในส่วนรำชกำร
         3.  บันทึกข้อมูลเรียงตำมล ำดับรหัสส่วนรำชกำร (ส ำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด
                ท่ี มท 0809.5/ว52 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 เร่ือง กำรจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่ง (ระบบแท่ง) 

 
 
 



  

 
11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ

1 นำยสุมำนิตย์   วงษ์ดี ป.โท 73-3-00-1101-001 ปลัดอบต. กลำง 73-3-00-1101-001 ปลัดอบต. กลำง 511,440             84,000          84,000            679,440     

(นักบริหำรงำนท้องถ่ิน) (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน) (42,620x12) (7,000x12) (7,000x12)

ส านักปลัด

พนักงานส่วนต าบล

2 นำงสำวเกณำ  เสือเสนำ ป.โท 73-3-01-2101-001 หัวหน้ำส ำนักปลัด ต้น 73-3-01-2101-001 หัวหน้ำส ำนักปลัด ต้น 342,720 42,000           - 384,720

(นักบริหำรงำนท่ัวไป) (นักบริหำรงำนท่ัวไป) (28,560x12) (3,500x12)

3 นำยจิระเดช  ศรีลำวงษ์ ป.โท 73-3-01-3102-001 นักทรัพยำกรบุคคล ชก. 73-3-01-3102-001 นักทรัพยำกรบุคคล ชก. 356,160  -  - 356,160     

(29,680x12)

4 นำยไพโรจน์  พิมพำกุล ป.ตรี 73-3-01-3103-001 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน    ปก. 73-3-01-3103-001 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน    ปก. 185,040              -  - 185,040

(15,420x12)

5 จ่ำเอกบริสุทธ์ิ  วิชัยผิน ป.ตรี 73-3-01-4805-001 เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ชง. 73-3-01-4805-001 เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ ต้น 307,920              - 7,320              315,240     

(25,660x12) (610x12)

6 นำยพิชำกร  ยศอ่อน ป.ตรี 73-3-01-4101-001 เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง. 73-3-01-4101-001 เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง. 140,400              -  - 140,400

(11,700x12)

7 นำงสำวสุพรรณี   พำเภำ ป.ตรี 73-3-01-4101-002 เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง. 73-3-01-4101-002 เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปง. 140,400              -  - 140,400

(11,700x12)

พนักงานจ้าง

8  -  -  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  -  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 138,000              -  - ว่ำงเดิม

(11,500x12)

9 นำยกฤษฎำ  จันทะแสง ปวช.  - คนงำนท่ัวไป (ทป.)  -  - คนงำนท่ัวไป (ทป.) 108,000              -  - 108,000     

(9,000x12)

10  -  -  - พนักงำนขับรถยนต์  -  - พนักงำนขับรถยนต์ 108,000              -  - ว่ำงเดิม

(รถยนต์ส่วนกลำง) (รถยนต์ส่วนกลำง) (9,000x12)

หมายเหตุ

กรอบอัตราก าลังใหม่

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับระดับ

เงินเดือน 

เงินเดือน
เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

กรอบอัตราก าลังเดิม

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

การศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง

 



  

กองคลัง -             

พนักงานส่วนต าบล

11 นำงสำวเอมอร  บัณฑิตกุล ป.โท 73-3-04-2102-001 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ต้น 73-3-04-2102-001 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ต้น 409,320             42,000           - 451,320     

(นักบริหำรงำนกำรคลัง) (นักบริหำรงำนกำรคลัง) (34,110x12) (3,500x12)

12 นำงสำวสุภำพรรณ  สรวงศิริ ป.ตรี 73-3-04-2102-002 หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น 73-3-04-2102-002 หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ต้น 356,160 18,000           - 374,160     

(นักบริหำรงำนกำรคลัง) (นักบริหำรงำนกำรคลัง) (29,680x12) (1,500x12)

13 นำงสำวชุดำภรณ์  ศรีจันทร์ ป.ตรี 73-3-04-3201-001 นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ปก. 73-3-04-3201-001 นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ปก. 203,280              -  - 203,280

(16,940x12)

14 นำยรัชตะ  รู้บุญ ปวส. 73-3-04-4203-001 เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง. 73-3-04-4203-001 เจ้ำพนักงำนพัสดุ ปง. 138,120  -  - 138,120

(11,510x12)

15 นำยธนชัย  พัฒมี ปวช. 73-3-04-4204-001 เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ ปง. 73-3-04-4204-001 เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ ปง. 113,280              -  - 113,280     

(9,440x12)

พนักงานจ้าง

16 นำงมัธนีย์  ประนมไพร ป.ตรี  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและ  -  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและ  - 155,160              -  - 155,160     

บัญชี บัญชี (12,930x12)

17  -  -  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  -  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  - 138,000              -  - ว่ำงเดิม

(11,500x12)

กองช่าง

พนักงานส่วนต าบล

18 นำยบุญเสริม  อุทำทอง ป.ตรี 73-3-05-2103-001 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ต้น 73-3-05-2103-001 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ต้น 409,320             42,000           - 451,320     

(นักบริหำรงำนช่ำง) (นักบริหำรงำนช่ำง) (34,110x12) (3,500x12)

19  -  - 73-3-05-4701-001 นำยช่ำงโยธำ ปง/ชง 73-3-05-4701-001 นำยช่ำงโยธำ ปง/ชง 297,900              -  - ว่ำงเดิม

(24,825x12)

หมายเหตุเงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน *ต าแหน่ง ระดับ
ท่ี ช่ือ - สกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

กรอบอัตราก าลังเดิม

เลขท่ีต าแหน่ง

 
 



  

กองช่าง

พนักงานจ้าง

20 นำยปกรณ์  สอนใจ ปวส.  - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  -  - ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 142,320              -  - 142,320     

(11,860x12)

21 นำยอัครเดช  ชอบชิด ปวส.  - ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  -  - ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ 142,320              -  - 142,320     

(11,860x12)

22 นำงสำวชุติกำญจน์ อำจบ ำรุง ป.ตรี  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  -  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 131,640              -  - 131,640     

(10,970x12)

กองการศึกษา

พนักงานส่วนต าบล

23 นำงมณฑิรำ  เสริมทรัพย์ ป.โท 73-3-08-2107-001 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ต้น 73-3-08-2107-001 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ต้น 356,160              -  - 356,160     

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ) (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ) (29,680x12)

24 นำยเริงศักด์ิ  พจนำ ป.ตรี 73-3-08-3803-001 นักวิชำกำรศึกษำ ปก. 73-3-08-3803-001 นักวิชำกำรศึกษำ ปก. 275,760              -  - 275,760     

(22,980x12)

ครู

25 นำงสำวนุชนำถ  งำมใจ ป.ตรี 73-3-08-6600-129 ครู คศ.2 73-3-08-6600-129 ครู คศ.2 302,280              -  - 302,280     

(25,190x12)

26 นำงสำวประภำ  อินทะสร้อย ป.ตรี 73-3-08-6600-130 ครู คศ.2 73-3-08-6600-130 ครู คศ.2 290,040              -  - 290,040     

(24,170x12)

27 นำงสำวรำตรี  ณรงค์ฤทธ์ิ ป.ตรี 73-3-08-6600-131 ครู คศ.1 73-3-08-6600-131 ครู คศ.1 253,440              -  - 253,440     

(21,120x12)

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

หมายเหตุ
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน

เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

 
 



  

 

พนักงานจ้าง

28 นำงสำวจุรีรัตน์  จ ำมี ป.ตรี  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  -  - ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  - 132,120              -  - 132,120     

(11,010x12)

29  -  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - 180,000              -  - 180,000     

(15,000x12)

30 นำงสำวลันดร  บุญสิทธ์ิ ป.ตรี  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ดูแลเด็ก  - 155,040              -  - 155,040     

(12,920x12)

31 นำงละออง  พันธ์ุพรม ป.ตรี  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ดูแลเด็ก  - 154,800              -  - 154,800     

(12,900x12)

32  -  -  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ดูแลเด็ก  - 112,800              -  - ว่ำงเดิม

(9,400x12)

33  -  -  - ผู้ดูแลเด็ก  -  - ผู้ดูแลเด็ก  - 112,800              -  - ว่ำงเดิม

(9,400x12)

กองสวัสดิการสังคม

พนักงานส่วนต าบล

34 นำยสนิทร์   บุตรโคษำ ป.ตรี 73-3-11-2105-001 ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ต้น 73-3-11-2105-001 ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ต้น 349,320             42,000          391,320     

(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม) (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม) (29,110x12) (3,500x12)

35 นำยไกรยศ  รักษำนวล ป.โท 73-3-11-3801-001 นักพัฒนำชุมชน ชก. 73-3-11-3801-001 นักพัฒนำชุมชน ชก. 288,120              -  - 288,120     

(24,010x12)

พนักงานจ้าง

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

หมายเหตุ
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน

เงินประจ า
ต าแหน่ง

เงินตอบแทน/
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ

ท่ี ช่ือ - สกุล
คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน 

 


