
 
 

 
 
 

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน 
                                                    ที่   ๑๖๗/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓  (ฉบับปรับปรงุครั้งที่  ๑) 

******************* 
 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑ์และเง่ือนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ข้อ ๑๖  องค์การบริหารส่วนตําบล
เขื่อน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขื่อน ประกอบด้วย 
 

                     ๑.  นางสาวอาภาพร  สรอ้ยพะริกา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน    ประธาน 
  ๒.  นางลําใย   แก้วกันต์    ผู้อํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
                     ๓.  นายวัชราวุธ  ศรีพวงเพิด         ผู้อํานวยการกองช่าง                           กรรมการ 
                     ๔.  นายวิทวัช   ดวงปากเพ็ง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา                   กรรมการ 
                     ๕.  นางสุภาพ  ชัยดี                   หัวหน้าสํานักปลัด              กรรมการ 
                     ๖.  นายสิทธิชัย   วรบุตร             หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง                       กรรมการ 
                     ๗.  นายกฤตธี  เชาวรัตน์             นักทรัพยากรบุคคล                      เลขานุการ 

ผู้ได้รับคําสั่งมีหน้าที่  ดังน้ี 
           ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี ประจําปี

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   โดยให้คาํนึงถึงภารกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยาก คุณภาพ ของงาน และ
ปริมาณงานของส่วนราชการ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายองค์การบริหารสว่นตําบล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ใหผู้้ที่ได้รับการแต่งต้ังถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

         

สั่ง  ณ  วันที่    ๒  เดือน สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

 
 

                                                  
                                                       (นางสาวอาภาพร   สร้อยพะริกา) 
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รักษาราชการแทน 
                                                ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน 

 



 
 

[๑] 
 

แผนอัตรากําลัง  ๓  ป ี  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี ๑) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
.................................................. 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

๑.๑   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล   เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการจัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐาน 
ของตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘  กําหนดให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  กําหนดตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลว่าจะมีระดับใด  ตําแหน่งใด  อยู่ใน
ส่วน ราชการใด จํานวนเท่าใด  ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติความยากและ 
คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบลเพ่ือใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตํา (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.) กําหนด  
            ๑.๒    หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ ว ๑๓๗ เร่ือง แนวทางการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการได้แจ้งมติ กลางพนักงานส่วนตําบล  (ก.กลาง) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  เม่ือวันที่   ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ กล่าวคือ เม่ือ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเห็นชอบบัญชีจัดตําแหน่งเรียบร้อย
แล้ว จะมีผลกระทบ อัตรากําลัง ๓ ปี ในเรื่อง การกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งตามความหมวด ๒ 
กําหนดประเภท จํานวน อัตราตําแหน่ง แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จึงให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยจัดทําเป็นประกาศ
แก้ไขเปล่ียนแปลง  จัดโครงสร้างส่วนราชการในเร่ืองการกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ให้ถูกต้อง และ
เลขที่ตําแหน่ง ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๒ ลงวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายการ ดังฉบับปรับปรุง และรายละเอียดอ่ืนให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., 
และก.อบต  ๐๘๐๙.๒/ ว ๑๓๗ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ตามระบบจําแนกตําแหน่ง
ใหม่  (ระบบแท่ง) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๘ ด้วยน้ัน  

       ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัด   
มหาสารคาม จึงได้จัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ปี   สําหรับปีงบประมาณ   พ.ศ.   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ข้ึน



 
 

[๒] 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

การวางแผนอัตรากําลังเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองการกําหนดตําแหน่ง  และการปรับระดับตําแหน่ง   
ต้องดําเนินการในภาพรวมทั้งหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกําหนดเป็นแผนอัตรากําลังล่วงหน้า ๓ ปี ซ่ึง
ต้องมีแผนกําลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ 
PPB: Planning Programming Budgeting) การกําหนดอัตรากําลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ 
แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกําลังคน)  และมีการ
ทบทวนตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
(Position Description) และการเกล่ียงานและเกล่ียคน (Redeployment) เพ่ือป้องกันปัญหาหน้าท่ีซ้ําซ้อน คน
ล้นงาน และกําลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน  เพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคล  ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
ทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน  โครงการ  ระบบงาน  การกําหนดตําแหน่ง  และการปรับระดับ
ตําแหน่ง  
 
 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน  มีวัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  ดังน้ี 

๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ 
ซํ้าซ้อน 

๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน  มีการกําหนดตําแหน่ง  การจัดอัตรากําลังโครงสร้างให้ 
เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและ 
การใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลให้เหมาะสม 

๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลัง  การจัดสรรงบประมาณและบรรจุ 
แต่งต้ังพนักงานส่วนตําบล  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และ
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

[๓] 
 

    ๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน  ซ่ึงมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเข่ือนเป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี  โดยให้มีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมใน
เร่ืองต่างๆดังต่อไปน้ี 

๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของ
รัฐบาล  และสภาพปัญหาของตําบลเข่ือน 

๓.๒ กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของตําบลเข่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆจํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

๓.๔ จัดทํากรอบอัตรากําลัง  ๓  ปี  โดนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง 
ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

๓.๕ ให้พนักงานส่วนตําบลทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 
 
 

 

  ๔.สภาพปัญหาของพ้ืนท่ีและความต้องการของประชาชน 
 
สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
 ตําบลเข่ือน อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม เป็นตําบลหน่ึงในจํานวน ๑๗ ตําบล 

ในอําเภอโกสุมพิสัย  ห่างจากตัวอําเภอโกสุมพิสัย เป็นระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 
เป็นระยะทาง   ๔๔  กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ            มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตําบลหนองซอน      อําเภอเชียงยืน 
 ทิศใต้                มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตําบลยางน้อย          อําเภอโกสุมพิสัย 
 ทิศตะวันออก      มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตําบลหนองซอน      อําเภอเชียงยืน 
 ทิศตะวันตก        มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตําบลนาทอง และตําบลยางท่าแจ้ง 
 
             ๑.๒ เนื้อที่                  
            ตําบลเข่ือน  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  มีเน้ือที่โดยประมาณ    ๒๓.๕๐   ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ   ๑๔,๖๖๗  ไร่  



 
 

[๔] 
 

       ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ 
ตําบลเข่ือน อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและคลอง

ชลประทานผ่านพ้ืนที่ทําการเกษตรของราษฎรเกือบทั้งหมดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง 
 
๑.๔ ประชากร และการปกครอง 
ตําบลเข่ือน อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน  

จากสถิติสํานักทะเบียน  อําเภอโกสุมพิสัย  ณ ปัจจุบัน  ข้อมูลประชากรดังน้ี 
 

ครัวเรือน                    จํานวน     ๓,๒๖๘   
         ประชากร                    จํานวน   ๑๑,๑๕๐ คน 

-  ชาย               จํานวน    ๕,๔๘๔  คน 
          -  หญิง              จํานวน    ๕,๖๖๖  คน 
 

สภาพปัญหาของพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน 
  เพ่ือให้การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือนมีความครบถ้วน  
สามารถดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนท่ีว่ามีปัญหา
อะไร  และมีความจําเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่สําคัญ  ดังน้ี 
 
สภาพปัญหา 
 ๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -   เส้นทางคมนาคมภายในตําบลบางเส้นทางมีสภาพชํารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ 
  -   มีนํ้าท่วมขังภายในซอยและแหล่งชุมชน 
  -   การขยายเขตไฟฟ้าที่ยังไม่ทั่วถึง 
  -   ไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟส่องสว่างยังไม่เพียงพอ 
  -   นํ้าประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  -   ขาดแคลนนํ้าสําหรับทําการเกษตร 

  ๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  -  ขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ 
  -  ประชาชนมีรายได้น้อย   
  -  ขาดเงินลงทุน  และแหล่งเงินทุนมีน้อยเม่ือเทียบกับความต้องการของประชาชน 
 ๓.   ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  -  ประชาชนยังไม่ให้ความสําคัญกับงานด้านสาธารณสุขเท่าที่ควร 
  -   ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 
  -   โรคติดต่อจากสัตว์นําโรค  เช่น  ยุง 
 
 



 
 

[๕] 
 

 ๔.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -    เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านศาสนาวัฒนธรรม 
  -    เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านวัฒนธรรม 
  -    วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน 

๕.  ปัญหาด้านสังคม 
  -    การระบาดของยาเสพติดภายในตําบล 
  -    ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมไม่ได้รับโอกาสและความเอาใจใส่เท่าที่ควร 
 ๖.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -   ขาดจิตสํานึกในการรักษา   ป้องกันและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  -   ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ   เน่ืองจากมลพิษอันเกิดจากการกระทําของมนุษย์ 
  -   เกิดการพังทลายของตล่ิง  เน่ืองจากน้ํากัดเซาะ 
  -   การบุกรุกที่ดินสาธารณะ 
 ๗.   ปัญหาด้านการเมือง   การบริหาร 
  -   ประชาชนท่ัวไปยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเท่าที่ควร 
  -   ขาดแคลนวัสดุ   อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
  -   บุคลากรมีจํานวนน้อยเม่ือเทียบกับภารกิจท่ีต้องปฏิบัติ 
   

 ความต้องการของประชาชน 
 ๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

-    ขุดลอกคลอง ,สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายนํ้า  
-    ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน  
-    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  
-    ก่อสร้างถนนให้เพียงพอเพ่ือใช้สัญจร และขนพืชผลการเกษตร  

  -    ก่อสร้างสถานที่เล่นกีฬา   และอุปกรณ์ออกกําลังกาย 
๒. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทํา  

-    จัดต้ังศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร  
-    ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน  
-    สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์  
-   ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

๓. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย  
-    ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  กําจัดยุงลายและป้องกันโรคพิษสุนัข  
-     การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
-     สนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรคต่าง ๆ 

๔. ความต้องการด้านนํ้ากิน - นํ้าใช้  
-   ให้มีการขุดลอกคลองส่งนํ้า และกําจัดวัชพืช  
-   ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  



 
 

[๖] 
 

๕. ความต้องการด้านความรู้ เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
-   ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน  
-  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
-  ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ  
-   ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
-   รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยนํ้าเสียลงคลอง  
-   ฝึกอบรมจัดต้ังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
-   ขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน และกําจัดวัชพืช  

๗. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
-   จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  
-   จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
-  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ  

 
 
 
 

๕  ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 

การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน  น้ัน  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเข่ือน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน 
จะสมบรูณ์ได้  จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนท่ีเกิดตระหนักร่วมกัน  แก้ไขปัญหาและความเข้าใจ
ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากน้ันยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  
ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพน้ัน  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถ่ิน  และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงโดยส่วนรวม 

การวิเคราะห์ภารกิจ  อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต.  ใช้เทคนิค  SWOT  
เข้ามาช่วย  ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง ,  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคาม  ใน
การดําเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT  องค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน กําหนดวิธีการดําเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนา
ตําบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน  ทั้งน้ีสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ



 
 

[๗] 
 

ปัญหาโดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  ๗  ด้าน  ซ่ึงภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังน้ี 

 
๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องดังน้ี  

(๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))  
(๒) ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))  
(๓) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒))  
(๔) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า (มาตรา ๖๘(๓))  
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖(๔))  
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))  

 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
(๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))  
(๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓))  
(๓)  ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(มาตรา ๖๘(๔))  
(๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ    
       ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))  
(๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา ๑๖

(๒))  
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา ๑๖(๕))  
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))  
 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังน้ี  

(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๖๗ (๔)  
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
มาตรา ๖๘(๘) ๙  
(๓) การผังเมือง มาตรา ๖๘ (๑๓)  
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ มาตรา ๑๖ (๓)  
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาตรา ๑๖    
     (๑๗)  
(๖) การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖ (๒๘)  
 
 



 
 

[๘] 
 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังน้ี  

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา ๖๘(๖)  
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา ๖๘(๕)  
(๓) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา ๖๘(๗)  
(๔) ให้มีตลาด มาตรา ๖๘(๑๐)  
(๕) การท่องเที่ยว มาตรา ๖๘(๑๒)  
(๖) กิจการเก่ียวกับการพาณิช มาตรา ๖๘(๑๑)  
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖ (๖)  
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน มาตรา ๑๖ (๗)  

 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีภารกิจ  
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

(๑) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มาตรา ๖๗ (๗)  
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล มาตรา ๖๗ (๒)  
(๓) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ มาตรา ๑๗ (๑๒)  

 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจ  
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

(๑)  บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
มาตรา ๖๗ (๘)  
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ (๕)  
(๓) การจัดการศึกษา มาตรา ๑๖ (๙)  
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน  
มาตรา ๑๗ (๑๘)  
 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

(๑)  สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน    
       มาตรา ๔๕ (๓)  
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจําเป็นและสมควร มาตรา ๖๗ (๙)  
(๓)  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา ๑๖ (๑๖)  
(๔)   การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน มาตรา ๑๗ (๓)  
(๕)  การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอ่ืน มาตรา ๑๗ (๑๖)  



 
 

[๙] 
 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการ 
 

 
 

ภารกิจท้ัง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน  ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล  จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  นโยบาย
ของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน เป็นสําคัญ 

 
 

      หมายเหตุ :  มาตรา  ๖๗ , ๖๘  หมายถึง  พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
         มาตรา  ๑๖ , ๑๗  และ  ๔๕  หมายถึง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
         ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภารกิจหลัก 

 ๑. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา   แหล่งนํ้า และทางระบายนํ้า 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และเอ้ืออํานวยประโยชน์ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

๒. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การบํารุงรักษาคู คลอง ตลอดจน 
รักษาความสะอาดขยะมูลฝอยตามคู คลอง การกําจัดวัชพืช 

๓. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการกลุ่ม และสร้างผลผลิต / ผลิตภัณฑ์  
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม 

๔. การสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้แก่ การสนับสนุนเยาวชนให้เล่นกีฬา 
สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ จัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ด้านการศึกษาครอบครัวยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

 

ภารกิจรอง 
๑.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน ได้แก่ เทศกาลงานเข้าพรรษา เทศกาลสงกรานต์ 
๒.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมหมู่บ้าน / ตําบล 

เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 
 ๓.  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย   การส่งเสริมและสนับสนุนการ  
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

 



 
 

[๑๐] 
 

    ๗.สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือน อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลขนาดกลาง  โดยได้กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๗  ส่วนราชการ  ได้แก่  

 

๑. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     
๒.   กองคลัง    
๓.  กองช่าง   

 ๔.   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ส่วนเดิม 
 ๕.   กองการศึกษา ศาสนาและ 

 ๖.   กองสวัสดิการสังคม (ส่วนเดิม)   
 ๗. กองส่งเสริมการเกษตร  (ส่วนเดิม)   

 
องค์การบริหารส่วนตําบลเข่ือนได้จัดส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน คือ สํานักปลัด  กองคลัง    

กองช่าง  และส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานส่วนตําบลไม่เพียงพอต่อการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ
ที่จะต้องถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น ภารกิจงานด้านสวัสดิการสังคมงาน  สังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ การช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆตามอํานาจหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย    ซึ่งอาจเกิดจากอุทกภัย   ภัยธรรมชาติ    ด้านการสาธารณสุข   การสุขอนามัยจึงทําให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลเข่ือนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องกําหนดโครงสร้างและกําหนด
อัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจอํานาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลได้
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อไป 



 
 

[๑๑] 
 

   ๘.โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ 
 

๘.๑  โครงสรา้ง 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนตําบล  ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ
ดังกล่าว  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และ
ในระยะแรกการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจน้ัน  อาจกําหนดเป็นภารกิจ
อยู่ในงาน  หรือกําหนดเป็นฝ่ายและในระยะต่อไป  เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจน้ัน  และองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณาเห็นว่า  ภารกิจน้ันมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาต้ังเป็นส่วนราชการต่อไป  ดังน้ี 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน 
 

 โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ 
 

 

หมายเหตุ 

๑. สํานักงาน ปลัด อบต. 
๑.๑   งานบริหารท่ัวไป 

- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอํานวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 

๑.๕  งานเทศกิจ  
- งานเทศกิจ 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานสนับสนุนและบริการ 

๑.๖  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอํานวยการและประสานงาน 

 

๑. สํานักงาน ปลัด อบต. 
๑.๑   งานบริหารท่ัวไป 

- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอํานวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 

๑.๕  งานเทศกิจ  
- งานเทศกิจ 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานสนับสนุนและบริการ 

๑.๖  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอํานวยการและประสานงาน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
ข้อ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
ข้อ ๒ การปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างของบุคลากร 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
ข้อ ๕ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม 
ข้อ ๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
ข้อ ๘ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  
และเยาวชน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การสร้างความปลอดภัยของ
ประชาชนและองค์กร 
ข้อ ๑ การรักษาความสงบเรียบร้อย
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข้อ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 
 

 
 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 

   ๒.  กองคลัง 
๒.๑  งานการเงิน 

- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒   งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 

     -    งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่า
เช่า 

- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

๓.  กองช่าง 
๓.๑  ฝ่ายก่อสร้าง 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดนํ้า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายนํ้า 

   ๒.  กองคลัง 
๒.๑  งานการเงิน 

- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

๒.๒   งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 

     -    งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

 
๓.  กองช่าง 
๓.๑  ฝ่ายก่อสร้าง 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดนํ้า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายนํ้า 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
ข้อ ๕  การพัฒนาและปรับปรุง
รายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 
ข้อ ๑ การก่อสร้าง/ปรับปรุง/
บํารุงรักษา ถนน  สะพาน ทางเท้า
และทางระบายนํ้า 
ข้อ ๒ การพัฒนาระบบจราจร 
ข้อ ๓ ขยายเขตไฟฟ้า 
ข้อ ๔ พัฒนาระบบประปา 
ข้อ ๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว 
 

[๑๒] 



 
 

 
 

๔.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ส่วนเดิม) 
๔.๑  อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

- งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

๔.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 

     -    งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
๔.๓  งานรักษาความสะอาด 

- งานรักษาความสะอาด 
- งานกําจัดขยะและนํ้าเสีย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 

๔.๔  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

๔.๕  งานควบคุมโรค 
- งานการเฝ้าระวัง 
- งานระบาดวิทยา 
- งานโรคติดต่อและสัตว์นําโรค 
- งานโรคเอดส์ 

๔.๖  งานบริการสาธารณสุข 
- งานรักษาและพยาบาล 
- งานเภสัชกรรมและทันตกรรม 
- งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ส่วน
เดิม) 
๔.๑  อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

- งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน

ประกอบการ 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 
๔.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 

     -    งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
๔.๓  งานรักษาความสะอาด 

- งานรักษาความสะอาด 
- งานกําจัดขยะและนํ้าเสีย 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 

๔.๔  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

๔.๕  งานควบคุมโรค 
- งานการเฝ้าระวัง 
- งานระบาดวิทยา 
- งานโรคติดต่อและสัตว์นําโรค 
- งานโรคเอดส์ 

๔.๖  งานบริการสาธารณสุข 
- งานรักษาและพยาบาล 
- งานเภสัชกรรมและทันตกรรม 
- งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

 
 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน 

 
โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ 

 
หมายเหตุ

๓.๔  งานผังเมือง 
- งานสํารวจและแผนท่ี 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

๓.๔  งานผังเมือง 
- งานสํารวจและแผนท่ี 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

 

 

[๑๓] 



 
 

 
 

๕.กองส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๖.๑  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 

- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา 

๕.๒  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 

๕.๓  งานศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 
- งานรัฐพิธี  
- งานศาสนา 
- งานวัฒนธรรม 

๕.๔  งานบริหารการศึกษา 
- งานข้อมูลวิชาการ 

๖. กองสวัสดิการสังคม (ส่วนเดิม) 
๖.๑  งานสวัสดิการและสังคม 

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานข้อมูล 

๖.๒  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานฝึกอบรมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

๖.๓  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานกีฬา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 

๕.กองส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๖.๑  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 

- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา 

๕.๒  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 

๕.๓  งานศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 
- งานรัฐพิธี  
- งานศาสนา 
- งานวัฒนธรรม 

๕.๔  งานบริหารการศึกษา 
- งานข้อมูลวิชาการ 

๖. กองสวัสดิการสังคม (ส่วนเดิม) 
๖.๑  งานสวัสดิการและสังคม 

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานข้อมูล 

๖.๒  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานฝึกอบรมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

๖.๓  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานกีฬา 

    -งานฝึกอบรมพัฒนาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
ข้อ ๒  ส่งเสริมการศึกษาและ
ภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน 
ข้อ ๓  ส่งเสริมกิจกรรมการ
กีฬาและนันทนาการ 
ข้อ ๔ ส่งเสริมการรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างสังคม 
ให้เข้มแข็ง 
 

๗.กองส่งเสริมการเกษตร (ส่วนเดิม) 
๗.๑  งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

๗.๒  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานบําบัดนํ้าเสีย 

     -    งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
๗.๓  งานส่งเสริมการประมง 

- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานเทคโนโลยีการประมง 
- งานส่งเสริมการประมง 

๗.กองส่งเสริมการเกษตร (ส่วนเดิม) 
๗.๑  งานส่งเสริมการเกษตร 

- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

๗.๒  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานบําบัดนํ้าเสีย 

     -    งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
๗.๓  งานส่งเสริมการประมง 

- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานเทคโนโลยีการประมง 

งานส่งเสริมการประมง

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

 

[๑๘] 

[๑๔] 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

การวิเคราะห์กําหนดตําแหน่ง 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน 
 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต  ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 
การศึกษาทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกลสู่อาเซียน” 

 
 
พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ิมมูลค่าการผลิต การดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษา การกีฬา ศาสนา การอนรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการ
พัฒนาบุคลากร 
 ๕. พัฒนาการจัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. พัฒนาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เขม้แข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 
 
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
   

 
๑.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา  ถนน สะพาน ทางเท้า และ 
รางระบายนํ้า 
๒.พัฒนาระบบจราจร 
๓.ขยายเขตไฟฟ้า 
๔.พัฒนาระบบประปา 
๖.ก่อสร้างบปรับปรุงหอกระจายข่าว 
๗.ก่อสร้างศาลาประชาคม / อาคารเอนกประสงค์ 

[๑๕] 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบ 
เศรษฐกิจ 

 
๑.พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
๒.ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
๓.ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 
๔.ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๕.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคม 
ให้เข้มแข็ง 
  

 
๑.การส่งเสริมการสาธารณสุข 
๒.การส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓.ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
๔.ส่งเสริมการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 
๕.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
๖.ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
๗.ส่งเสริมการมีท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินเป็นของตนเอง 
๘.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
การพัฒนาด้านการสร้างความปลอดภัยของ 
ประชาชนและองค์กร  

 
๑.แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ประชาชนและองค์กร 
๒.แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  
  

 
๑.แนวทางการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒.แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.แนวทางการบําบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๔. บริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืน 
๕. การเพ่ิมพ้ืนทีสีเขียวและพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  

 
๑.แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.แนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของอบต. 
๓.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของบุคลากร 
๔.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
๕.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 
 
 

[๑๖] 



 
 

 
 

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคณุธรรม  

การศึกษาทันสมัย 
เศรษฐกิจก้าวไกล  สู่อาเซียน” 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

และสาธารณปโภค 

การพัฒนาด้านการสร้าง 
ความเข้มแข็งของ 
ระบบเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

การพัฒนาด้านการสร้างความ
ปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 

[๑๗] 



 
 

 
 

 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน

อนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพ
การพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

จุดแข็ง  (Strength =s) 
  ๑. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง 
 ๒. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.  งบประมาณต้นทุนการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉล่ียอยู่ในระดับที่ไม่สงูมาก โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง เน่ืองจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพ้ืนที่  ส่วนต้นทุนอ่ืน ๆ  ขึน้อยู่กับท้องตลาด 
 ๔.  เทคนิคการทํางาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทาํงานในระดับสูง   

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 ๑.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนไม่สามารถดําเนิน
โครงการเองได้ 
 ๒.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนมีอยู่อย่างจํากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจํานวนมากทําให้ไม่สามาราถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 ๑.  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น 
 ๒.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค สง่เสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 

อุปสรรคหรือข้อจํากัด  (Threat=T) 
๑.  โครงการทีต้่องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความชํานาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนยัง

ไม่มีความชํานาญและบุคลากร 
 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๒   ด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง  (Strength =S) 
๑.   มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตําบล 
๒.   งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
๓.   เทคนิคการทํางาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทาํงานในระดับสูง   
 

การวิเคราะหป์ัจจัย โดยใช้เทคนคิ SWOT Analysis 
การวิเคราะหด์้านการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล   

 

[๑๘] 



 
 

 
 

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
๑.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและย่ังยืน เน่ืองจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
๒.  ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 
๓.  ไมม่ีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
๔.  เกษตรกรมีหน้ีสินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
๕.  ประชาชนมีรายได้ตํ่าแต่ค่าครองชีพสูง 
โอกาส  (Opportunity=O) 
1. มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
2. รัฐบาลมีการสง่เสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
3. กลุ่มจังหวัดมีทศิทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่ือมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 
อุปสรรคหรือข้อจํากัด(Threat=T) 

 ๑.  การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 ๒.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน่าย 
 ๓.  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและมีราคาตํ่า 
 

 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓     ด้านคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
จุดแข็ง   (Strength =s) 
๑.ด้านการบริหารจัดการผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

และสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง 
๒.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.  งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
๔.  เทคนิคการทํางาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทาํงานในระดับสูง  

 ๕. ประชาชนในพ้ืนที่  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี    
จุดอ่อน   (Weakness=W) 
๑.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสขุไม่ถูกต้อง ไมชั่ดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลทีค่ลาดเคลื่อน 
๒. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรอืต้ังใจจริงในโครงการที่รัฐจดัให้ความช่วยเหลือ 
๓.  ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 

 ๔.  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทําให้รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส   (Opportunity=O) 

         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  โอกาสที่จะได้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

 
 

[๑๙] 



 
 

 
 

อุปสรรคหรือข้อจํากัด(Threat=T) 
            ๑.  การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย 
ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
            ๒.  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความลา่ช้าในการ
ทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน่าย 

๓.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   ๔   ด้านสร้างความปลอดภัยของประชาชนและองค์กร 
จุดแข็ง  (Strength=S)   
๑.  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ 
๒.  มีนโยบายความปลอดภัยในการทํางาน 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
๑.  ประชาชนและผู้ปฏิบัติยังไม่ให้ความสําคัญในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
๒. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมิได้มีการจัดต้ังงบประมาณในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานและเป็นระบบ 
๓. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน

การทํางานยังไม่ทั่วถึง 
โอกาส  (Opportunity=O)   
๑.  รฐับาลกําหนดให้ดําเนินการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  เพ่ือขับเคลื่อนระเบียบ

วาระแห่งชาติ 
 ๒.  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําให้เกิดความคล่องตัว
และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 
 ๓.  องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนมีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก  ทาํให้การขนส่งสินค้าและการ
เดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวกปลอดภัย 

อุปสรรคหรือข้อจํากัด(Threat=T)   
๑.  การเผยแพร่เก่ียวกับระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีน้อยและไม่

ทั่วถึง 
๒.  แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถนํามาปฏิบัติได้ทั้งหมด 

 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง  (Strength=s)   
๑.  ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
จุดอ่อน  (Weakness=W)   
๑.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.  มีบุคลากรและเคร่ืองมือในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 
๓.  มีปรมิาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจํานวนมากเน่ืองจากการขยายตัวของจํานวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
๔.  ไมม่ีการรณรงค์ปลูกป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

[๒๐] 



 
 

 
 

โอกาส  (Opportunity=O)   
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  จังหวัดมหาสารคาม  มีโอกาสได้รบัการสนับสนุนมาก 
 ๓.  รฐับาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลดําเนินการแทน 

อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat=T)   
๑.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๒.  ระดับจังหวัดยังขาดการเช่ือมโยงด้านการดูแลและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการกระจาย

ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
๓.  ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้งอุทกภัย 

 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๖   ด้านการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง  (Strength=s) 
๑. ด้านการบริหารจัดการผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การเมือง  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๒.บุคลากรองค์การบริหารสว่นตําบลเขื่อน มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ที่ พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.  งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
๔. ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อนค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถใน

เกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในการของ
ราชการได้ 

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
๑.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
๒.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน     
โอกาส  (Opportunity=O) 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
มหาสารคาม มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 ๓.  การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกต้ังของท้องถิ่น  จะทําให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมีศักยภาพมากขึ้นและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจํากัด  (Threat=T) 
 ๑.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมอืจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

[๒๑] 



 
 

 
 

 ๒. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  นําไปสู่ปัญหาทางสังคม  เน่ืองจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนัน้                 
 ๓.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
 
นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารสว่นตําบลเขือ่น 

๑. ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน ให้มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะ  
และความชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล      
เขื่อน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความโปร่งใส และต้องตรวจสอบได้ บนพ้ืนฐานของหลัก  ธรรมาภิบาล 

 
นโยบายแนวปฏบิัติเพื่อผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านทรพัยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารสว่นตําบลเขื่อน 

๑. ผลักดันการทํางานเป็นทีมและการทํางาน Cross Function ควบคู่กับการเร่งเสริมสร้างขีด 
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่าต่อเน่ืองทั้งในเรื่องของหลักการ ระบบวิธีการ และความ
ชํานาญอ่ืน ๆ (Capacity Building) 

๒. จัดให้มีการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันภายในสานักงบประมาณ (จากผู้บริหารระดับสูง  
สู่ระดับกลาง และสู่ระดับปฏิบัติการ) ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานการทํางานด้วยความรู้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขื่อน  ให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

๓. จัดอบรมเชิงสัมมนาและเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน เพ่ือยกระดับ 
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้มีความรู้และ ประสบการณ์ฯ เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบุคลากรสานักงบประมาณ อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออําชีพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๔. จัดหาและติดต้ังระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับองค์ความรู้ในการบริหารโครงการทั้งจาก 
ภายในและภายนอกสานักงบประมาณ โดยติดต้ังผ่านระบบเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์ที่ทันสมัยภายในองค์กร 

๕. สร้างจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานตามแนวทาง “ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล    เขื่อน” 

 
 

นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรอืองค์กรแห่งการเรียนรู้  
๑. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้   

(Leaning Organization) ให้เกิดขึ้นภายในองค์การบริการส่วนตําบลเขื่อน 
๒. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  (Leaning Organization) ให้เกิดขึ้น 

ภายในองค์การบริการส่วนตําบลเขื่อน 
 
 

[๒๒] 



 
 

 
 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนํามาวิเคราะห์กําหนดตําแหน่ง
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน   เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังน้ี 
 

  ๑.  นักบริหารงานท้องถิ่น  ( ปลัด อบต. )  จํานวน    ๑    ตําแหน่ง 
  ๒.  นักบริหารงานท้องถิ่น ( รองปลัด อบต. ) จํานวน    ๑    ตําแหน่ง 
    

 สํานักงานปลัด  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล   และราชการที่ 

มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและ 
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ 
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  
 

๑. หัวหน้าสํานักปลัด     จํานวน     ๑     ตําแหน่ง 
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชํานาญการ   จํานวน      ๑     ตําแหน่ง  
๓. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ     จํานวน      ๑     ตําแหน่ง 
๔. นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ   จํานวน      ๑     ตําแหน่ง 
๕. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน จํานวน      ๑     ตําแหน่ง  
๖. นิติกร  ปฏิบัติการ     จํานวน      ๑     ตําแหน่ง 
๗. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    จํานวน      ๑     ตําแหน่ง 
๘. พนักงานขับรถดับเพลิง    จํานวน     ๑     ตําแหน่ง 
๙. พนักงานดับเพลิง     จํานวน     ๑     ตําแหน่ง 
๑๐. พนักงานขับรถยนต์     จํานวน     ๑     ตําแหน่ง 
๑๑. ภารโรง      จํานวน      ๑     ตําแหน่ง 
 
กองคลัง  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร 
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ  
เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทําบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืน ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน
ประจําปี งานเก่ียวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตําบล และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  
 

๑. ผู้อํานวยการกองคลัง     จํานวน      ๑     ตําแหน่ง  
๒. นักวิชาการการเงินและบัญชี ชํานาญการ  จํานวน      ๑     ตําแหน่ง  
๓. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ชํานาญงาน   จํานวน      ๑     ตําแหน่ง  
๔. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    จํานวน      ๑     ตําแหน่ง 
 
 

[๒๓] 



 
 

 
 

กองช่าง  
 

มีหน้าทีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรมการ 
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานควบคุมการก่อสรา้งและซ่อม
บํารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล 
การควบคุม การ บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรกัษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล ่นํ้ามันเช้ือเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  
 

๑. ผู้อํานวยการกองช่าง       จํานวน       ๑      ตําแหน่ง  
๒. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง     จํานวน       ๑      ตําแหน่ง  
๓ เจ้าพนักธุรการ  ชํานาญงาน    จํานวน       ๑      ตําแหน่ง 
 
 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
งานบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วน
ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษาแก่สังกัดต่าง ๆ การทํานุบํารุงศาสนา ศลิปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  
๑. ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน      ๑      ตําแหน่ง 
๒. ครูเด็กเล็ก (อันดับครูผู้ช่วย)    จํานวน      ๕      ตําแหน่ง 
๔. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทกัษะ/คุณวุฒิ)   จํานวน      ๑      ตําแหน่ง 

 
 

วิเคราะห์ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน (ภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[๒๔] 



 
 

 

 

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน 
ท่ี  ๒๙๐/๒๕๖๑ 

เรื่อง  การจัดคนลงสู่ตาํแหน่งตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปปีระจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๓ 
(ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี ๑) 

************************************** 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน อําเภอโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม  ได้ประกาศใช้
แผนอัตรากําลงั ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)  ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
มหาสารคาม ได้มีมติเห็นชอบในการ ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  เมื่อวันที ่๒๖ กันยายน ๒๕๖๑  และประกาศ
กําหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน ไปแล้วน้ัน 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน  จึงจัดบุคลากรลงสู่ตําแหน่งที่กําหนดฝนโครงสร้างส่วน
ราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)  โดยมี
รายละเอียดบัญชีการจัดคนลงสู่ตําแหน่งตามเอกสารแนบท้ายคําสั่งน้ี 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๙  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                                                                       

             (นางสาวอาภาพร  สร้อยพะริกา) 
            รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตําแหน่งกรอบอัตรากําลงัใหม่ 
แนบท้ายคําสัง่องค์การบริหารส่วนตําบลเขื่อน ที่   ๒๙๐/๒๕๖๑  ลงวันที่   ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
 

ลําดับ  
ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม่ เงินเดือน  
หมาย
เหตุ 

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่น 

๑ ส.ต.ท.เชิดชัย   พิกุลทอง  ป.โท รัฐ
ประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต 

๔๒-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๑

ปลัด  อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 

บริหาร 
ท้องถิ่น 

กลาง ๔๒-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๑

ปลัด  อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

บริหาร
ท้องถิ่น

กลาง ๓๖,๔๕๐
 

  ๔๓๗,๔๐๐ 

๒ น.ส.อาภาพร   สร้อยพะริกา 
 

ป.โท รัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต  

๔๒-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๑

รองปลัด  อบต. 
นักหริหารงาน อบต.

บริหาร 
ท้องถิ่น

ต้น ๔๒-๓-๐๐-
๑๑๐๑-๐๐๑

รองปลัด  อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น

บริหาร
ท้องถิ่น

ต้น ๒๙,๑๑๐ ๓,๕๐๐  ๓๙๑,๓๒๐ 

            

   สาํนักปลัด    
 

๓ นางสุภาพ     ชัยดี ป.โท รัฐศาสตร์
มหาบัณทิต 

๔๒-๓-๐๑-
๒๑๐๑-๐๐๑

หัวหน้าสํานักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป

อํานวย 
การ

ต้น ๔๒-๓-๐๑-
๒๑๐๑-๐๐๑

หัวหน้าสํานักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป

อํานวย
การ

ต้น ๒๙,๖๘๐, ๓,๕๐๐  ๓๙๘,๑๖๐ 

๔ น.ส.สุริญญา    แสนวันแสง ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต 

๔๒-๓-๐๑-
๒๑๐๑-๐๐๑

นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปก. ๔๒-๓-๐๑-
๒๑๐๑-๐๐๑

นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชก. ๒๔,๔๙๐   ๒๙๓,๘๘๐ 

๕ นายกฤตธี  เชาวรัตน์ ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์บัณฑิต 

๔๒-๓-๐๑-
๓๑๐๑-๐๐๑

นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก. ๔๒-๓-๐๑-
๓๑๐๑-๐๐๑

นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปก. ๑๕,๘๔๐   ๑๙๐,๐๘๐ 

๖ นายสันธาร   ศิริขวา 
 

ปริญญาตรี 
พัฒนาชุมชน 

๔๒-๓-๐๑-
๓๑๐๓-๐๐๑

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

วิชาการ ปก. ๔๒-๓-๐๑-
๓๑๐๓-๐๐๑

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

วิชาการ ปก. ๒๓,๗๑๐   ๒๘๔,๕๒๐ 
 

๗ นางสาวสุภารัตน ์ ราชวัง ป.ตรี นิติศาสตร์
บัณฑิต 

๔๒-๓-๐๑-
๓๑๐๕-๐๐๑

นิติกร วิชาการ ปก. ๔๒-๓-๐๑-
๓๑๐๕-๐๐๑

นิติกร วิชาการ ปก. ๑๕,๘๔๐   ๑๙๐,๐๘๐ 

๘ จ.ส.อ.จักรทิพย์  ดวงทอนหลาย ปวส. 
สาขาเครื่องกล 

๔๒-๓-๐๑-
๔๘๐๕-๐๐๑

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ทั่วไป ชง. ๔๒-๓-๐๑-
๔๘๐๕-๐๐๑

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ทั่วไป ชง. ๒๒,๙๒๐   ๒๗๕,๐๔๐ 

              

        สํานักปลดั    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

๙ นางสาวสุกัญญา  แสงตันชัย ปวส.คอมฯ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - - ๑๐,๒๙๐  ๑๒๓,๔๘๐ 
๑๐ นายประเสริฐ  ดอนแดงแก้ว ม. ๖ - พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง) - - พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง) - - ๑๒,๓๒๐  ๑๔๗,๘๔๐ 
๑๑ นายพงษ์สวัสดิ์  สุระขันตี ปวส.ยานยนต์ - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - - ๑๐,๕๙๐  ๑๒๗,๐๘๐ 
๑๒ นายอาทิตย์   บุระคํา ป.ตรี การตลาด - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - - ๑๐,๕๙๐  ๑๒๗,๐๘๐ 
              

        สํานักปลดั    พนักงานจ้างทั่วไป 
 

๑๓ นางหทัยรัตน์  ไกรยะวัตร ปวส.คอมฯ - ภารโรง - - ภารโรง - - ๙,๐๐๐  ๑๐๘,๐๐๐ 



 
 

 
ลําดับ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม่ เงินเดือน  
หมาย
เหตุ 

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่น               

 กองคลัง 
 

๑๔ นางลําใย   แก้วกันต์ ปริญญาตรี 
การบัญชี 

๔๒-๓-๐๔-
๒๑๐๒-๐๐๑

นักบริหารงานคลัง 
ผู้อํานวยการกองคลัง

อํานวย 
การ

ต้น ๔๒-๓-๐๔-
๒๑๐๒-๐๐๑

นักบริหารงานคลัง 
ผู้อํานวยการกองคลัง

อํานวย
การ

ต้น ๓๐,๗๙๐ ๓,๕๐๐  ๔๑๑,๔๘๐ 

๑๕ นางจินตนา  ศรีแพนบาล ปริญญาตรี 
การบัญชี 

๔๒-๓-๐๔-
๓๒๐๑-๐๐๑

นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชก. ๔๒-๓-๐๔-
๓๒๐๑-๐๐๑

นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ชก. ๒๘,๕๖๐   ๓๒๙,๗๖๐ 

๑๖ น.ส.มะลิษา  สนักลาง ปริญญาตรี 
การบัญชี 

๔๒-๓-๐๔-
๔๒๐๔-๐๐๑

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ทั่วไป ชง. ๔๒-๓-๐๔-
๔๒๐๔-๐๐๑

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ทั่วไป ชง. ๒๑,๑๙๐   ๒๕๔,๒๘๐ 

๑๗ ว่าง - ๔๒-๓-๐๔-
๔๒๐๓-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปง./ชง. ๔๒-๓-๐๔-
๔๒๐๓-๐๐๑

เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปง./
ชง.

-   ว่าง 

          

        กองคลัง    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

๑๘ นางสาวจินตนา   อันฤทธิ์ ปวส. การบัญชี - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ - - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ - - ๑๕,๑๔๐  ๑๘๑๖๘๐ 
              

กองช่าง 
 

๑๙ นายวัชราวุธ    ศรีพวงเพิด ปริญญาตรี 
วิศวกรรมโยธา 

๔๒-๓-๐๕-
๒๑๐๓-๐๐๑

นักบริหารงานช่าง 
ผู้อํานวยการกองช่าง

อํานวย 
การ

ต้น ๔๒-๓-๐๕-
๒๑๐๓-๐๐๑

นักบริหารงานช่าง 
ผู้อํานวยการกองช่าง

อํานวย
การ

ต้น ๓๐,๗๙๐ ๓,๕๐๐  ๔๑๑,๔๘๐ 

๒๐ นายสิทธิชัย   วรบุตร ป.ตรี 
ก่อสร้าง 

๔๒-๓-๐๕-
๒๑๐๓-๐๐๑

นักบริหารงานช่าง 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อํานวย 
การ

ต้น ๔๒-๓-๐๕-
๒๑๐๓-๐๐๑

นักบริหารงานช่าง 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อํานวย
การ

ต้น ๒๓,๕๕๐ ๑,๕๐๐  ๓๐๐ม๖๐๐ 

๒๑ ว่าง - ๔๒-๓-๐๕-
๔๗๐๑-๐๐๑

นายช่างโยธา ทั่วไป ปง./
ชง.

๔๒-๓-๐๕-
๔๗๐๑-๐๐๑

นายช่างโยธา ทั่วไป ปง./
ชง.

-   ว่าง 

๒๒ นายชยุตพงศ์   เครือศรี 
 

ปริญญาตรี 
คอมพิวเตอร์ 

๔๒-๓-๐๕-
๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชง. ๔๒-๓-๐๕-
๔๑๐๑-๐๐๑

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ทั่วไป ชง. ๒๑,๖๒๐   ๒๕๙,๔๔๐ 

          

        กองช่าง    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

๒๓ นายปราโมทย์    ถิตย์รัศมี ปวช.  ไฟ้ฟ้า - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า - - - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า - - ๑๒,๓๒๐   ๑๔๗,๘๔๐ 

๒๔ นายวิสันต์ พันธ์ชิน ปวส. ไฟฟ้า
กําลัง 

- ผช.จนท.ประปา - - - ผช.จนท.ประปา - - ๑๑,๙๑๐   ๑๔๒,๙๒๐ 

 
 

 



 
ลําดับ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม่ เงินเดือน  
หมาย
เหตุ 

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่น 

กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนาธรรรม 

 

๒๕ นายวิทวัช   ดวงปากเพ็ง ป.โท บริหาร 
การศึกษา 

๔๒-๓-๐๘-
๒๑๐๗-๐๐๑

นักบริหารงานการศึกษา 
ผู้อํานวยการกองศึกษา 

อํานวย 
การ 

ต้น ๔๒-๓-๐๘-
๒๑๐๗-๐๐๑

นักบริหารงาน
การศึกษา 

ผู้อํานวยการกอง
ศึกษา

 อํานวย
การ 

ต้น ๒๘,๐๓๐ ๓,๕๐๐  ๓๗๘,๓๖๐ 

๒๖ นางแพรวพรรณ  สารศาสตร์บัญชา ป.โท บริหาร 
การศึกษา 

๔๔-๒๐๐-
๕๑

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๑ ๔๒-๓-๐๘-
๒๒๑๔-๖๒๘

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๒ ๒๓,๙๔๐   ๒๘๗,๒๘๐ 

๒๗ นางรพิพรรณ   ศรีอุบล ป.โท บริหาร 
การศึกษา 

๔๔-๒๐๐-
๕๒

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๑ ๔๒-๓-๐๘-
๒๒๑๔-๖๒๙

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๒ ๒๓๙๔๐   ๒๘๖,๙๒๐ 

๒๘ นางมะยุรี  แสนวันแสง 
 

ป.โท บริหาร 
การศึกษา 

๔๔-๒๐๒-
๙๓

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๑ ๔๒-๓-๐๘-
๒๒๑-๔๘๗๐ 

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๑ ๒๒,๘๙๐   ๒๗๔,๖๘๐ 

๒๙ นางจันทร์เพ็ญ  จันทะสุระ 
 

ป.ตรี การศึกษา
ปฐมวัย 

๔๔-๒๐๒-
๙๔

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๑ ๔๒-๓-๐๘-
๒๒๑๔-๘๗๑

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๑ ๒๓,๘๑๐   ๒๘๕,๗๒๐ 

๓๐ นางศิริพร  เดชทัน 
 

ป.ตรี การศึกษา
ปฐมวัย 

๔๔-๒๐๕-
๐๗

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๑ ๔๒-๓-๐๘-
๒๒๑๕-๐๘๔ 

ครูผู้ดูแลเด็ก  ค.ศ.๑ ๑๙,๙๒๐   ๒๓๙,๐๔๐ 

          

        กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

๓๑ นางรัชฎาภร   สารบุญ ป.ตรีการศึกษา
ปฐมวัย 

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - - ๑๔,๓๑๐   ๑๗๑,๗๒๐ 

              

กองสวัสดิการสังคม 
 

๓๒ นายฉัตรชัย  สินธุเสน ป.ตรี รัฐ 
ประศาสนศาสตร์ 

๑๗-
๐๗๐๑-
๐๐๑

นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปก. ๔๒-๓-๑๑-
๓๘๐๑-๐๐๑

นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปก. ๑๗,๕๗๐   ๒๑๐,๘๔๐ 

          

       กองสวัสดิการสังคม    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

๓๓ นายนิเวศน์    รัตนภูวงศ์ ป.ตรี 
วิทยาศาสตร์ 

- ผช.จพง. พัฒนาชุมชน  - - ผช.จพง. พัฒนาชุมชน - - ๑๒,๙๔๐   ๑๕๕,๒๘๐ 

 



 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิ 

กรอบอัตรากําลังเดิม กรอบอัตรากําลังใหม่ เงินเดือน  
หมาย
เหตุ 

เลขที่
ตําแหน่ง

ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่
ตําแหน่ง 

ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่น 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  
๓๔ ว่าง - - - - -  ๔๒-๓-๐๖-  

๓๖๐๑-๐๐๑ 
นักวิชาการสาธารณสุข วิชา 

การ
ปก.
/ชก.

- - - ว่าง 

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๓๕ นายประจันต์    จันทะเจ๊ก ปวส.คอมฯ 
 

- พนักงานขับรถยนต์ (กู้
ชีพ)

- - - พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ) - - ๑๑,๙๗๐   ๑๔๓,๖๔๐ 

๓๖ นายวินัย  จินารักษ์ ปวส.คอมฯ 
 

- พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) - - - พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) - - ๑๐,๓๙๐   ๑๒๔,๖๘๐ 

๓๗ นายคําปัน    จันทร์สีดา ป.๖ 
 

- คนงานประจํารถขยะ - - - คนงานประจํารถขยะ - - ๑๑,๘๖๐   ๑๔๒,๓๒๐ 

๓๘ นายอารมณ์   กุนันท์ ม.๖ 
 

 คนงานประจํารถขยะ - -  คนงานประจํารถขยะ - - ๑๐,๓๙๐   ๑๒๔,๖๘๐ 

๓๙ ว่าง - 
 

- - - - - คนงานประจํารถขยะ - - -   ว่าง 

          

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    พนักงานจ้างทั่วไป 
 

๔๐ นายมาย   สีลาย ป.๖ 
 

 คนงานประจํารถขยะ - - - คนงานประจํารถขยะ - - ๙,๐๐๐   ๑๐๘,๐๐๐ 

          

   กองส่งเสริมการเกษตร 
        กองส่งเสริมการเกษตร    พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

๔๑ นายกิตติ  สาคร ป.ตร ี
การเกษตร 

- ผช.นักวิชาการเกษตร - - - ผช.นักวิชาการเกษตร - - ๑๙๓๑๐   ๒๓๑,๗๒๐ 
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