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1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่แผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระสี่เหลี่ยมจะครบกำหนดใช้บังคับวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยจะต้องดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง          
3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ให้แล้วเสร็จก่อนแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับเดิมครบกำหนด          
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563   
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื ่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ   
อัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๕  กำหนดให้พนักงานส่วนตำบล            
(ก. อบต.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวน
เท่าใด ให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ
งาน ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคลากร   
  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการ
กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๔๕ กำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็น
กรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  โดยเสนอให้ ก.อบต.จังหวัด  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  วิเคราะห์อำนาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผน การใช้
กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผน
อัตรากำลัง 
  3. จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม จึงได้จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.๑  เพื ่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี ่เหลี ่ยมมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน                   
ที่เหมาะสม  ไม่ซ้ำซ้อน 
  2.๒  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง  
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  2.๓  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง
และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม 
  2.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมให้เหมาะสม 
  2.๕  เพื ่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี ่เหลี ่ยม มีการวางแผนอัตรากำลังการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั ้งพนักงานส่วนตำบล  เพื ่อการบริหารงานของพนักงานส่วนตำบล เกิดประโยชน์                 
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั ้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ดำเนินการ โดนมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ 
หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต 
  3.2 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน : Supply Pressure เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้าร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกำหนดตำแหน่ง
ในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน   
และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะคำนึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากร (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิด           
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้น ในการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนตำบลในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี ่ส ิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work Process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้นการคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น จึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำหนด
คำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจำคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่
ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 
เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานหน่วยงานอ่ืนก็
มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
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  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์            
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้องใช้สำหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ย
อัตรากำลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือนำประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็น
ดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้น จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากกำหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจำนวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั ้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู ้ การปรับตำแหน่งที ่เหมาะส มขึ ้นทดแทนตำแหน่ง            
ที่จะเกษียณอายุไป   
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจ
ทำให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
นำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบอัตรากำลังของ
งานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล ข. ซึ่งมีหนา้ที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณ
งานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
     ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๖ ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี เป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ๑๙ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี ๔๑  
กิโลเมตร 
 เนื้อที ่
 ตำบลสระสี่เหลี่ยม มีเนื้อที่โดยประมาณ ๓๐.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๙,๐๘๑.๒๕ ไร่  
 ภูมิประเทศ 
 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่าน พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เหมาะแก่การเกษตร โดยมี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอแปลงยาว 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแปลงยาว 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลหัวถนน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าข้าม 
 จำนวนหมู่บ้าน 
 จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ๑๑  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ 
 ประชากร 
 -   ประชากรทั้งสิ้น   ๖,๗๖๐  คน  แยกเป็นชาย  ๓,๒๙๒  คน หญิง  ๓,๔๖๘  คน 
 -   มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๒๒ คน/ตารางกิโลเมตร 
 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพ 
 -    เกษตรกรรม  รับจ้าง   ค้าขาย 
 หน่วยธุรกิจ 
 -   โรงงานอุตสาหกรรม   ๔   แห่ง     ตั้งอยู่ที่หมู่  ๖ , ๘ , ๑๐ 
 -   โรงสี   ๖  แห่ง    ตั้งอยู่ที่หมู่  ๒ , ๖ , ๑๐ 
 สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
 -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๓   แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่  ๔ , ๙ , ๑๑ 
 -   โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา   ๑   แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่  ๔ 
 -   โรงเรียนประถมศึกษา   ๓   แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่  ๔ , ๙ , ๑๑ 
 -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   ๑๑   แห่ง 
 สถาบันทางศาสนา 
 -   วัด   ๔   แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่  ๒ , ๔ , ๑๐ , ๑๑ 
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 การบริการขั้นพื้นฐาน 
 การคมนาคม 
 -   ถนนลาดยางสายหลัก ๑ สาย  (สายพระรถ-๓๓๑)  ผ่านหมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐ 
 -   ถนนเชื่อมหมู่บ้าน  ๖  สาย  แบ่งเป็นถนนคอนกรีต  ๓  สาย  ผ่านหมู่ที่ ๑-๙, ๕-๖, ๔-๕   ถนนลาดยาง  
              ๓ สาย ผ่านหมู่ที่ ๓-๗-๘   และหมู่ท่ี ๔-๕-๗  และหมู่ที่ ๑-๑๐ 
 -   ถนนลาดยางในหมู่บ้าน  ๓  สาย หมู่ที่ ๒ , ๔ , ๘ 
 -   ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน   ๙   สาย หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ , ๖ , ๙ , ๑๐ 
 -   ถนนลูกรัง  ๒๒  สาย 
     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนในเขตตำบลสระสี่เหลี่ยม 
 

 แหล่งน้ำ 
 -   แหล่งน้ำธรรมชาติ   ๑  แห่ง  คลองชลประทานท่าลาดไหลผ่านหมู่ที่ ๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙ 
 -   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
   สระน้ำ ๖ แห่ง(หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง,หมู่ที่ ๒  จำนวน  ๑  แห่ง ,หมู่ท่ี ๓, ๘ จำนวน  ๑  แห่ง ,               
       หมู่ที่ ๔  จำนวน  ๑  แหง่ , หมู่ที่  ๑๑  จำนวน  ๒  แห่ง) 
        บ่อน้ำตื้น  ๔๐  แห่ง 
        บ่อโยก   ๒๖  แห่ง 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
๑. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
    ๑.๑  ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค 
    ๑.๒ ปัญหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
 
 
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ ปัญหารายได ้
 
    ๒.๒ ปัญหาการว่างงาน 
 
    ๒.๓ ปัญหาการตลาด 
 
 
๓. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓.๑ ปัญหาการคมนาคม 
 
 
    ๓.๒ ปัญหาไฟฟ้า 
    ๓.๓ ปัญหาโทรศัพท์ 
 
๔. ปัญหาด้านสังคม 
    ๔.๑ ปัญหาคุณภาพชีวิต 
    ๔.๒ ปัญหาความเข้มแข็งของชุมชน 
 
    ๔.๓ ปัญหาการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ                
          เด็ก  คนพิการ  ผู้ยากไร้ 
    ๔.๔ ปัญหายาเสพติด 
 
 
๕. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา   
    วัฒนธรรม 
    ๕.๑ ปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค 
 
 
    ๕.๒ ปัญหาวัฒนธรรม 
 
 

 
- ระบบประปาหมู่บ้านไม่ครอบคลุมทุกเขตหมู่บ้าน 
- ครัวเรือนขาดภาชนะกักเก็บน้ำฝน 
- น้ำสำหรับอุปโภคมีคุณภาพต่ำ 
 
 
- ต้นทุนการผลิตสูง  ราคาผลผลิตตกต่ำ 
- ราษฎรส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินไม่พอเพียง 
- ขาดวิทยากรให้ความรู้ในด้านอาชีพเสริม 
- ขาดความสนใจในการประกอบอาชีพของผู้ว่างงาน 
- ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต  ไม่มีการประกันราคาสินค้า 
- ไม่มีการรวมตัวกันของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
 
 
- สภาพถนนไปสู่ไร่นาเป็นถนนดินและทางเกวียนเก่าทำให้มี   
  ปัญหาในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 
- ฝุ่นละอองจากถนนดินในหน้าแล้ง 
- กระแสไฟฟ้าตก 
- มีโทรศัพท์บ้านในเขตตำบลไม่ครบทุกครัวเรือน 
  
 
- ประชาชนขาดความรู้ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
- ประชาชนขาดจิตสำนึกและให้ความร่วมมือในกิจกรรมส่วนรวม  
  ของหมู่บ้านและตำบล 
- การได้รับเงินสงเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง 
 
- ยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชนโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น(เบาบาง) 
- มีการเฝ้าระวังสังเกตกลุ่มบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงต่อยาเสพติด 
 
 
 
- เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนในการศึกษาต่อ 
- ชุมชนไม่ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และการเรียนรู้
สืบ 
  ทอดถูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ชุมชนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
 ๖. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    ๖.๑ ปัญหางานสาธารณสุข/อนามัย 
          หมู่บ้าน 
 
 
   ๖.๒ ปัญหาสถานีอนามัย 
 
   ๖.๓ ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 
๗. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๗.๑ ปัญหาประชาคมหมู่บ้าน 
 
 
    ๗.๒ ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
 
 
    ๗.๓  ปัญหาขององค์การบริหาร             
           สว่นตำบล 
 
๘. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 
    ๘.๑ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
 
    ๘.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
- สถานที่ดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
- ขาดยาและเวชภัณฑ์ในการรักษา หรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ 
  ประจำหมู่บ้าน 
- ขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และกำจัดพาหะนำโรค 
- สถานีอนามัยหลังเดิมคับแคบ  ทำให้การบริการด้านสาธารณสุขไม่ 
  สะดวก 
-  ผู้สูงอายุขาดความรู้  และขาดความใส่ใจต่อสุขภาพของตนเอง   
   รวมถึงการขาดความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด 
 
 
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ 
  ประชาคมหมู่บ้าน 
- ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
- มีหอกระจายข่าวครบทุกหมู่บ้าน  แต่บางส่วนขาดการ 
  ประชาสัมพันธ์ 
- ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน 
- ขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ  
-  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 
 
 
 
- พ้ืนที่ทำนาเป็นดินเปรี้ยว  หน้าดินถูกชะล้าง 
- ปัญหาการขุดหน้าดินขาย 
- ประชาชนไม่ใส่ใจบำรุงรักษาที่ดิน และสระน้ำสาธารณะประโยชน์ 
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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  5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  การวิเคราะห์ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย  
ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก  
SWOT   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจ ได้เป็น ๗ ด้าน  
ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ 
  5.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก   (มาตรา  ๖๗ (๑)) 
   (๒) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  และการเกษตร   (มาตรา  ๖๘ (๑)) 
   (๓) ให้มีการบำรุงรักษาไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน   (มาตรา  ๖๘ (๒)) 
   (๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ   (มาตรา  ๖๘ (๓)) 
   (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ   (มาตรา  ๑๖ (๔)) 
   (๖) การสาธารณูปการ    (มาตรา  ๑๖ (๕)) 
  5.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (1) การส่งเสริมและการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ(มาตรา ๖๗(๖)) 
   (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ    (มาตรา  ๖๗ (๓)) 
   (3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ                    
        (มาตรา  ๖๘ (๔)) 
   (4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   
                 (มาตรา  ๑๐ (๑๐)) 
   (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(มาตรา ๑๖ (๒)) 
   (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                        
       (มาตรา ๑๖ (๕)) 
   (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
  5.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่ 
         เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   (มาตรา  ๖๗ (๔)) 
   (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
       (มาตรา ๖๘(๘)) 
   (๓) การผังเมือง  (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
   (๔) จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา  ๑๖ (๑๓)) 
   (๕) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
   (๖) การควบคุมอาคาร  (มาตรา ๑๖  (๒๘)) 
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  5.๔  ด้านการวางแผน  กรมส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจ                  
         ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  ๖๘ (๖)) 
   (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา  ๖๘ (๕)) 
   (๓) บำรุงรักษาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  ๖๘ (๗)) 
   (๔) ให้มีตลาด   (มาตรา  ๖๘ (๑๐)) 
   (๕) การท่องเที่ยว  (มาตรา  ๖๘ (๑๒)) 
   (๖) กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์  (มาตรา  ๖๘ (๑๑)) 
   (๗) การส่งเสริม  การฝึกและการประกอบอาชีพ   (มาตรา  ๑๖ (๖)) 
   (๘) การพานิชกรรม  และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  ๑๖ (๗)) 
  5.๕  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (๑) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
   (๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะ 
        มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา ๖๗ (๒)) 
    (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ   (มาตรา  ๑๗ (๑๒)) 
  5.๖  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่ 
         เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (๑) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ 
        ท้องถิ่น (มาตรา  ๖๗ (๘)) 
   (๒) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  ๖๗ (๕)) 
   (๓) การจัดการศึกษา  (มาตรา  ๑๖ (๙)) 
   (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น     
                 (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
  5.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 
         ปกครองส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้  
    (๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น                           
                   (มาตรา๔๕(๓)) 
   (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร  
       ให้ตามความจำเป็นและสมควร  (มาตรา  ๖๗ (๙)) 
   (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน  (มาตรา  ๑๖ (๑๖)) 
   (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
               (มาตรา  ๑๗ (๓)) 
   (๕) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา  ๑๗ (๑๖)) 
   ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยมได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 
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6.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรองท่ี อบต. จะดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดำเนินการ  ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 
 ๑.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๔.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.  ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
 ๖.   ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 ภารกิจรอง 
 ๑.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
 ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 ๓.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๔.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
 
7.  สรุปปัญหา  และแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยกำหนด 
โครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกำหนดกรอบอัตรากำลังจำนวนทั้งสิ้น  
45 อัตรา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจากเดิมและมีความต้องการ
ใช้บุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดโครงสร้างและ
กำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ เพื่อที่จะให้สามารถแก้ ไขปัญหาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที ่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที ่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารราชการเมืองพัทยา และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
  8.1  โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
  ส่วนราชการกำหนดตามแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ประกอบด้วย 5 ส่วน  ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง, 
กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาดกลาง 

กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม 
ประจำปีงบประมาณ (2561 - 2563) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ (2564 – 2566) 

หมายเหตุ 

๑. สำนักปลัด 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
           -  งานสารบรรณ 
           -  งานบริหารงานบุคคล 
           -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
           -  งานตรวจสอบภายใน 
           -  งานกิจการสภา 
           -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
    ๑.2 งานนโยบายและแผน 
           -  งานนโยบายและแผนพัฒนาตำบล 
           -  งานวิชาการ 
           -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
           -  งานงบประมาณ 
 
   1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           -  งานอำนวยการ 
           -  งานป้องกัน 
           -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
 
   ๑.4 งานกฎหมายและคดี 
           -  งานกฎหมายและคดี 
           -  งานร้องเรียนและร้องทุกข์ 
           -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

๑. สำนักปลัด 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
           -  งานสารบรรณ 
           -  งานบริหารงานบุคคล 
           -  งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
           -  งานตรวจสอบภายใน 
           -  งานกิจการสภา 
           -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
    ๑.2 งานนโยบายและแผน 
           -  งานนโยบายและแผนพัฒนาตำบล 
           -  งานวิชาการ 
           -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
           -  งานงบประมาณ 
 
   ๑.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           -  งานอำนวยการ 
           -  งานป้องกัน 
           -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
 
    ๑.4 งานกฎหมายและคดี 
           -  งานกฎหมายและคดี 
           -  งานร้องเรียนและร้องทุกข์ 
           -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม 
ประจำปีงบประมาณ (๒๕61 - ๒๕63) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ (๒๕64 - 2566) 

หมายเหตุ 

๒. กองคลัง  
   ๒.๑ งานการเงิน 
        -  งานการเงิน 
        -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
        -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
        -  งานเก็บรักษาเงิน 
   2.2 งานบัญช ี
        -  งานการบัญชี 
        -  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่าย 
        -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
        -  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
   ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
        -  งานพัสดุ 
        -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
   ๒.4 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
        - งานพัฒนารายได้ 
        - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
        - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 
 
 
   ๓. กองช่าง 
   ๓.๑ งานก่อสร้าง 
           -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
           -  งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดน้ำ 
           -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
           - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
           - ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
           - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
           - งานวิศวกรรม 
           - งานประเมินราคา 
     3.3 งานประสานและสาธารณูปโภค 
           - งานประสานกิจการประปา 
           - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
           - งานระบบน้ำ 

๒. กองคลัง  
   ๒.๑ งานการเงิน 
        -  งานการเงิน 
        -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
        -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
        -  งานเก็บรักษาเงิน 
   2.2 งานบัญช ี
        -  งานการบัญชี 
        -  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่าย 
        -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
        -  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
   ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
        -  งานพัสดุ 
        -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
   ๒.4 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        - งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
        - งานพัฒนารายได้ 
        - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
        - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 
 
 
   ๓. กองช่าง 
   ๓.๑ งานก่อสร้าง 
           -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
           -  งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดน้ำ 
           -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
           - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
           - ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
           - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
           - งานวิศวกรรม 
           - งานประเมินราคา 
     3.3 งานประสานและสาธารณูปโภค 
           - งานประสานกิจการประปา 
           - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
           - งานระบบน้ำ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม 
ประจำปีงบประมาณ (๒๕61 - 2566) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ (๒๕64 - ๒๕66) 

หมายเหตุ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
        -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
        -  งานรักษาความสะอาด 
        -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
           สิ่งแวดล้อม 
    4.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        -  งานควบคุมโรค 
        -  งานบริหารสาธารณสุข      
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
    5.๑ งานบริหารการศึกษา 
        -  งานบริหารวิชาการ 
        -  งานจัดการศึกษา    
        -  งานนิเทศการศึกษา 
 
    5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ  
          วัฒนธรรม 
        -  งานกิจการศาสนา 
        -  งานกีฬาและนันทนาการ 
        -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ 
           วัฒนธรรม 
 
 
 
 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
        -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
        -  งานรักษาความสะอาด 
        -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
           สิ่งแวดล้อม 
    4.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        -  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        -  งานควบคุมโรค 
        -  งานบริหารสาธารณสุข      
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
    5.๑ งานบริหารการศึกษา 
        -  งานบริหารวิชาการ 
        -  งานจัดการศึกษา    
        -  งานนิเทศการศึกษา 
 
    5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ  
          วัฒนธรรม 
        -  งานกิจการศาสนา 
        -  งานกีฬาและนันทนาการ 
        -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ 
           วัฒนธรรม 
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 8.2  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
   จากภารกิจหลักและภารกิจรอง และโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ จึงกำหนด
ตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน    1 อัตรา 
  - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน    1 อัตรา 
        รวม 2 อัตรา 
 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
     - หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   จำนวน     1 อัตรา 
     1.1 งานบริหารทั่วไป 
  - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)     จำนวน     1 อัตรา 
  - นักทรัพยากรบุคคล (ปก.)     จำนวน     1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)     จำนวน     1 อัตรา 
  ลูกจ้างประจำ 
  - เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)    จำนวน     1 อัตรา 
  พนักงานจ้าง 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน     1 อัตรา 
  - นักการภารโรง       จำนวน     1 อัตรา 
  - พนักงานขับรถยนต์      จำนวน     1 อัตรา 
  - คนงาน       จำนวน     3 อัตรา 
     1.2 งานนโยบายและแผน 
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)    จำนวน     1 อัตรา 
     1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)   จำนวน     1 อัตรา 
  พนักงานจ้าง 
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จำนวน     1 อัตรา 
     1.4 งานกฎหมายและคดี 
  - นิติกร (ปก./ชก.)      จำนวน     2 อัตรา 
        รวม      16 อัตรา 
 

 2. กองคลัง 
     - ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จำนวน     1 อัตรา 
    2.1 งานการเงิน 
  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)    จำนวน     1 อัตรา 
  - นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)    จำนวน     1 อัตรา 
  พนักงานจ้าง 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน     1 อัตรา 
    2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
  พนักงานจ้าง 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ      จำนวน     1 อัตรา 
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    2.3 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
  - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จำนวน    1 อัตรา 
     - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)    จำนวน     1 อัตรา 
  ลูกจ้างประจำ 
   - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)    จำนวน     1 อัตรา 
  พนักงานจ้าง 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จำนวน     1 อัตรา 
        รวม      9 อัตรา 
 

 3. กองช่าง 
     - ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   จำนวน     1 อัตรา 
    3.1 งานก่อสร้าง 
  - นายช่างโยธา (ปง./ชง.)      จำนวน     1 อัตรา 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
  - นายช่างโยธา (ปง./ชง.)      จำนวน     1 อัตรา 
         รวม      3 อัตรา 
 
 4. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
     - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน     1 อัตรา 
    4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  - นักวิชาการสาธารณสุข  (ปก.)     จำนวน     1 อัตรา 
    4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  - พยาบาลวิชาชีพ (ปก.)      จำนวน     1 อัตรา 
            รวม      3 อัตรา 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน     1 อัตรา 
    5.1 งานบริหารการศึกษา 
  - นักวิชาการศึกษา (ปก.)      จำนวน     1 อัตรา 
  - ครู คศ.1 (ถ่ายโอนจากกรมฯ)     จำนวน     1 อัตรา 
  - ครูผู้ดูแลเด็ก (กรมจัดสรร)     จำนวน     1 อัตรา 
    5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  พนักงานงานจ้าง 
  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอนจากกรมฯ)    จำนวน     8 อัตรา 
        รวม      12 อัตรา 
 
  
 
     รวมทั้งสิ้น      45 อัตรา    
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9. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
7.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง 

วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และการบริหารอัตรากำลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กรรวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกำหนดสมรรถนะและลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2. จัดทำสมรรถนะและนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน การสรรหา การเลื่อน
ขั้นและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 
3. จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 

7.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ศั กยภาพ 

และทักษะการทำงาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 
กลยุทธ์ 
1. จัดทำแผนพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
๓. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพ
และตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและอุทิศตนเพ่ือ
องค์กร 
๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 

7.3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงานปริมาณเอกสาร 
สามารถนำไปวิเคราะห์เพื ่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือ รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนา 
ระบบในอนาคต 
 

7.4 ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี 

คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่อง
ทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดและสนับสนุนการดดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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9.ปัจจัยและแนวการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ แนวทางการดำเนินงาน 

1.การสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

1. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดทำแผนสร้างความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

1. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดทำแผนสร้างความก้าวหน้า 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

2.การวางแผนอัตรากำลัง
และปร ับอ ัตรากำล ังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

1. เพิ่มอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
การถ่ายโอน 
2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้
เป็นไปตามกรอบท่ีกำหนด 
3. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำล ังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
4. จ ัดให ้ม ีกระบวนการสร ้างและปรับ
ว ัฒนธรรมการทำงานของบ ุคลากร ให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ 

1.  สร ้ า งและปร ับกระบวนท ัศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 
2.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดย 
คำน ึ งถ ึ งว ัฒนธรรมความค ิ ดของ
บุคลากร 
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3.การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

1. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 
3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตำแหน่ง 
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของ
บุคลากร 
6. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
7. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
8. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล 

1. พัฒนาความรู ้ด ้านทักษะ IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

4.ภาวะผู้นำและพฤติกรรม
ของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความสำคัญกับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู ้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นำ และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency 
ที่จำเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
4. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำ
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
5. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับ
การฝ ึกอบรมว ่าม ีศ ักยภาพเพ ิ ่มมากขึ้น
เพียงใด 
6. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เก ี ่ยวข้อง เช ่น ผู ้ใต ้บ ังคับบัญชา เพื ่อน
ร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2.  จ ัดทำมาตรฐานการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
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5.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

1. วางแผนงานใช้งบประมาณเพ่ือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนว
ทางการดำรงชีวิต 
3. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
4. จัดทำแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทัง้มีการประเมินผลเป็นระยะอย่าง
สม่ำเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
6. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
7. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด 

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลกรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผล
เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทำงานและดำรงชีวิต 

6.การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับ
หน่วยงาน 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที ่ต ่อเนื ่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ
อื่น เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสม
เท่าเทียม 
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรง
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
5. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่
มีสมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

7.การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกพ่นักงาน  

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคล
ในการทำงาน 
2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
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4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ม ีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

3. ส ่งเสร ิมและประชาสัมพ ันธ ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

8.การบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 

 

 

1. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง 
2. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ม ี ก า รจ ั ดทำร ายละ เอ ี ยดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งที ่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.  
3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

9.พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู้ 
2. มีแผนการจัดการความรู้ 
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่
ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้
เรียนรู้ด้วย 

10.การพัฒนาภาวะผู้นำ
ให้กับข้าราชการ 

 

 

1.  มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู ้นำให้กับ
ข้าราชการที ่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม
อย่างทั่วถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญและยินดี
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

1. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
2. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 
 


