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ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล   และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการ
สมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที  ่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ 
(4) ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกอบกับข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 11) ลงวันที่                   
6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ในการประชุมครั้งที่ 4/2563             
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม ครั้ง
ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ให้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมหาสารคาม    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จึงพิจารณาแล้ว โดยการที่สมควรปรับปรุงการก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน ในสภาพปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการเพ่ิมหน่วยงานที่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
                                    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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ส่วนที่ 1 
 หลักการและเหตุผล  

หลักการและเหตุผล 
๑. อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต.) ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

๒. อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 
ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557  

3. อ้างถึง คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ไดม้ีมติเห็นชอบ 
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล และ อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบใน
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง    
โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล และ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล และ อบต.) วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  4. อ้างถึง ที่ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ตามหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว
136 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และแจ้งแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่ง
ใหม่ (ระบบแท่ง) ตามหนังสือที่ มท 0809.0/137 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) 



๒ 

 

 

  5. อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล จากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ 
ประเภทสามัญระดับสูง และประเภทพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 
3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 

6. อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการ
สมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ลงวันที  ่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ 
(4) ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ประกอบกับข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ 
11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ให้แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2545 ลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร 
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ประเทศไทย 4.0 คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ยุคแรก ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ 
เป็นต้น ยุคสอง ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขาย
รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (2559) จัด
อยู่ในยุคที่สาม ขอเรียกว่า ”ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย 
ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 
รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลางอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่
ยุคที่สี ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดย
วางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5 - 6 ปีนี้  คล้ายๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา 
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เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ 
ประเทศเกาหลีใต้ทีว่างโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy” 

ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value – Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEsห รื อ  SMEs ที่ มี อ ยู่ แ ล ะ รั ฐ ต้ อ ง ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า  ไ ป สู่ ก า ร เ ป็ น  Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่า
ค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และทักษะสูง 

ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี - 
มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอย่างไร การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช้
แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการ
ธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึก
ก าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ  โดยการด าเนินงานของ”
ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไก
ภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลุ่มที ่2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนา
ผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน
ในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบ
และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
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โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ

วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่
ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก 

ดังนั้น จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564) ขึ้น โดยอาศัย
ความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพะราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ตามกรอบก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 
ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริการหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลั ง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนงัวสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง 
ข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก      
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้ านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมตคิณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
  2.9 เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  2.10 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ก าหนด
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดโครงสร้างกอง ส านัก หรือส่วน
ราชการ และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
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ส่วนที่ 3 
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 
ประธานกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ 
จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบัน ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหนา้ในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้ค านึงถึง 
       3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
       3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดั งนั้น ในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 



๗ 

 

 

  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ไป
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมุติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งาน
เทคนิคด้วนช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่า
จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ลพส่วนราชการจะต้องพิจาณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาประกอบการพิจารณาด้วย  
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา เพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโดยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการอละองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้องมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
       3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
       3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
       3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้  เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น กำรเปรียบเทียบจ ำนวน
กรอบอัตรำก ำลังของงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ อปท.(ก) และงำนเจ้ำหน้ำที่ใน อปท.(ข) ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบคล้ำยกัน 
โดยสมมุติฐำนว่ำแนวโน้มของกำรใช้อัตรำก ำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงำนและปริมำณงำนแบบเดียวกัน
น่ำจะมีจ ำนวนและกำรก ำหนดต ำแหน่งคล้ำยคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องไดร้ับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม       
(Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการ
ก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไป อาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างาน ก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายงานอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน ก็ก าหนด
ต าแหน่งในลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดย
สรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man power Planning Framework)    
นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการ
ส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าว จะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจ าต้องมี 
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ 
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อัน
จะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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ส่วนที่ 4 
สภาพปัญหาของพื้นทีแ่ละความต้องการของประชาชน 

สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
เพ่ือใหก้ารวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  มี

ความครบถ้วน สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก
จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
ตลอดจนความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้ ดังนี้  

สภาพปัญหาของประชาชน  
   1. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
          1.2 ถนนภายในหมู่บ้านช ารุด 
          1.3 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ ยังไม่ครอบคลุม 
  1.4 ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
  1.5 ขาดแหล่งน้ าในการเกษตรกรรม 
  1.6 น้ าในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
            2.1 ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง 
  2.2 ขาดตลาดในการจ าหน่ายสินค้า 
  2.3 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
  2.4 ค่าครองชีพสูง 
  2.5 ขาดการรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆ 
  2.6 ขาดเงินทุน มีการกู้เงินมาลงทุน 
   3. ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย 
            3.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย ไกลชุมชน 
            3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประเภทยาบ้า/สารระเหย เพ่ิมข้ึนทุกป ี
           3.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง 
            3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคอ่ืนๆ  

4. ปัญหาน้ าอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 
4.1 การขาดแคลนน้ าส าหรบัอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง 
4.2 ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
4.3 ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 

5. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
            5.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

6.1 ปัญหาป่าสาธารณะถูกบุกรกุเพราะไม่มีแนวเขตรั้วถาวร 
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6.2 มีการเผาป่าในฤดูแล้ง 
6.3  ล าห้วยตื้นเขินท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ปริมาณมากพอกับความต้องการของราษฎร 

7. ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.1 ความเข้มแข็งขององคก์รภาคประชาชน 
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมไีม่เพียงพอ 
7.3 บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ความต้องการของประชาชน 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุง ถนน ทางเดิน ทางเท้า และสะพาน 
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุง ไฟฟ้าแสงสว่าง เพ่ือที่อยู่อาศัย เพ่ือการเกษตร เพ่ือ

อุตสาหกรรม 
1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุง น้ าประปา บาดาล เพ่ือที่อยู่อาศัย เพ่ือการเกษตร 

เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภค 
1.4 ตรวจสอบอาคาร การควบคุมอาคาร แนวเขตต าบล สวนสาธารณะ  

      2. ด้านคุณภาพชีวิต 
       2.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
       2.2 ส่งเสริมการกีฬาทุกลุ่มเป้าหมาย 
       2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
      2.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พ่ึง 
  2.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
  2.6 ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตสตรี 

  2.7 ส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข เกี่ยวกับโรคระบาด โรคติดต่อ เตรียมความพร้อมการแก้ไข
ปัญหาโรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อาสาสมัครสาธารสุขหมู่บ้าน 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        3.1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  3.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  4.1 ส่งเสริมการฝึกอาชีพ การสร้างรายได้เริม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

4.2 ส่งเสริมกิจการตลาดชุมชน ตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร  
4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม 

5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          5.1 ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลูกต้นไม้ ดูแลป่าไม้ ห้วย หนอง คลองน้ า น่าบ้าน
น่ามอง เป็นต้น 
           5.2 ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 
           5.3 ส่งเสริมการจัดการน้ าเสีย 
 

6. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         6.1 ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และศาสนา 
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6.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ 
7. ด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

7.1 การบริหารจัดการ อาทิ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าฐานความรู้  การจัดการข้อ
ร้องเรียน ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน เป็นต้น 

7.2 การบริหารงานบุคคล อาทิ คุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความ
พร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหาร
กิจการสภา เป็นต้น 

7.3 การบริหารงานการเงินและการคลัง อาทิ การจัดเก็บรายได้ การบริหารงบประมาณ การ
พัสดุ การบริหารการเงินและบัญชี และผงสัมฤทธิ์ (รายได้เพ่ิมข้ึน/ไม่มีข้อทักท้วง) เป็นต้น 

7.4 การบริหารงานด้วยความดี “ธรรมาภิบาล” อาทิ การชี้มูลความผิดจากหน่วยจรวจสอบ 
กลไกเรื่องร้องเรียน มาตรฐานการให้บริการ การเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วม และนโยบายและ
การจัดกิจกรรม 

7.5 การน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในชุมชน 
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ส่วนที่ 5 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) “ความพอประมาณ (Modesty) ความมี
เหตุผล (Validity) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว (Immunization) ภายใต้เงื่อนไขความรู้ (Terms of knowledge) 
ภายใต้เงื่อนไขคุณธรรม (Moral terms)” 

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 “การคมนาคมก้าวหน้า เศรษฐกิจพัฒนา สหวิชาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ” 
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางยุทธศาสตร์ประเทศ (COUNTRY STRATEGY)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้น

จากรายได้ปานกลาง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน 9 ด้าน                                                   
  1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงการสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเ้กดิความม่ันคงและ

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
  9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อผลผลิตสินค้า

เกษตรและอาหารคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



๑๓ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 

 
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จะต้องท าเพ่ือให้การพัฒนา
ไปสู่วิสัยทัศน์ หรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคต ข้างหน้า ทั้งนี้ พันธกิจ หรือภารกิจหลัก ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จะต้องท ามีดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ประชาชน
ต าบลเลิงแฝก โดยจัดให้มีน้ า ไฟฟ้า ถนน การจราจร ให้สะดวกและปลอดภัย อย่างทั่วถึง รวมถึงแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 

2. พัฒนาและสิ่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพ่ึงพาตนเอง สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

3. มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนต าบลเลิงแฝก และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนได้รับการ
บริการที่เป็นเลิศและเท่าเทียมกัน 

4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
5. พัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา 

พัฒนาเสริมสร้างเยาวชน ตลอดจนประชาชนให้มีความรู้ สุขภาพดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

6. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนต าบลเลิงแฝก ทุกคนมีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรงทั้งกาย
และจิตใจ และให้ชุมชนเกิดชุมชนเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือและ แบ่งปัน  ภายใต้สังคมท่ีอบอุ่นและเก้ือกูล 

7. บริหารการจัดการปัญหาภาวะทุกด้าน เพ่ือพัฒนาต าบลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สดใสหน้าอยู่ 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 
 เป้าประสงค์ 

 เพ่ือการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ที่จะด าเนินการในแผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนานี้ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ พันธกิจ หรือภารกิจหลัก  ที่ได้กล่าวมาดังนี้  

  1. ด าเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเลิงแฝกมีการ
คมนาคม ที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

  2. ด าเนินการเพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ คิดเป็น ท าเป็น รู้จักแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และได้รู้จักวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพต่างๆ การฝึกอบรม
ศึกษาดูงานด้านการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๔ 

 

 

       4. ประชาชนชาวต าบลเลิงแฝก มีสุขภาพกาย จิต ที่ดี ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
  5. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
  6. การบริการให้แก่ประชาชนในต าบลเลิงแฝกให้ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน 
 ค่าเป้าหมาย 
  1. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
  3. การพัฒนาผลิตผลด้านการเกษตร 
  4. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  5. ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  6. การสาธารณสุขและประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  7. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
  8. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
  9. การพัฒนาละส่งเสริมการท่องเที่ยว     
  10. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
  11. พัฒนาระบบจราจร 
  12. การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 กลยุทธ์ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพ่ึงตนเองและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 
 2. สร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ปลูกฝังและส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ คุณค่าวัฒนธรรม 
 4. ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันละแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก (Strategy) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน   

แนวทางการพัฒนา     
1. การพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบาย

น้ า 
 2. การพัฒนาด้านก่อสร้าง บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูประการ   

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และปรับปรุงภูมิทัศน์   
4. การพัฒนาด้านการจัดการผังเมืองและควบคุมอาคาร  

 



๑๕ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชยกรรม การบริการ และการ
ท่องเที่ยว  
  แนวทางการพัฒนา  
   1. การพฒันาด้านส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน การลงทุนการพานิชยกรรม   
   ๒. การพัฒนาด้านการบริการและการท่องเที่ยว 

          ๓. การพัฒนาด้านการสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 

 1. การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
๒  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข 
๓  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
๕  การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       แนวทางการพัฒนา 

          1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ 
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและทุนทางสังคม 
 ด้านเศรษฐกิจ 
      1) สนับสนุนสินค้า OTOP และการพัฒนากลุ่มอาชีพต่างฯ กลุ่มออมทรัพย์ และการจัดหาทุน
หมุนเวียนในชุมชนอย่างเป็นระบบ 
      2) สนับสนุนส่งเสริมและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน ท าการเกษตรปลอดสารพิษโดยจัดให้มี
โรงงานปุ๋ยปลอดสารพิษ 
      3) สนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชน 
 ด้านสังคม 
      1) แก้ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานความ
ร่วมมือกับ อ าเภอ ต ารวจ หน่วยราชการอ่ืนๆ เน้นยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดิน”   
      2) จัดอบรมเวทีประชาคม 
      3) จัดอบรมแก่ผู้น าชุมชน 
      4) ส่งเสริมสนับสนุนชารมสภาเด็กและเยาวชน ให้มีเครือข่ายและท ากิจกรรมร่วมกัน ให้เข้ามามี
บทบาทร่วมกันพัฒนาชุมชนและมีงานท าในช่วงปิดเทอม 
      5) ส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาททางการเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม
เครือข่ายสตรีและส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมที่เหมาะสม 
 
 
 



๑๖ 

 

 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1) การสร้างและบูรณาการสาธารณปูโภคและไฟฟ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
      2) การบริการด้านแหล่งน้ า อุปโภค บริโภค 
      3) ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน เพื่อการรับรองการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
      4) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อการมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 
      5) ขุดลอกคลองธรรมชาติ พฒันาระบบน้ าให้มีประสิทธิภาพ  
 ด้านสาธารณสุข 
      1) ควบคุมและป้องกัน ก าจัดยุงลาย เพื่อลดอัตราการป่วยเป็นไข้เลือดออก 
      2) จัดหาถังขยะในเขต อบต.อย่างทั่วถึง 
      3) ส่งเสริมการก าลังกาย อบรมดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น 
      4) รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด                                                       
               5) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 ด้านการเมือง การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 
      1) สร้างความเข้าใจกับประชาชนในต าบลกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน  
      2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานพัฒนาการบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้
ประชาชนได้รับขา่วสาร โดยผ่านศูนย์ข้อมูล ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
      3) เน้นการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนพ้ืนที่สร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
สนับสนุนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศกึษา 
      4) เน้นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเอกลักษณ์   
      5) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานวันส าคัญ  งานประเพณี ของท้องถิ่น 
      6) สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการโบราณสถานวัดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
      7) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีจ าเป็นให้กับโรงเรียน 
      8) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 
      9) สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนแต่ยากจนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
      1) ส่งเสริมกิจกรรมป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ต าบล จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ  
      2) บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
      3) ส่งเสริมการใช้พลังงานชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

ส่วนที่ 6 
ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามส่วนที่ 5 น ามาก าหนด 
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจหลัก  
  (1) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(4) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
(6) ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
(7) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและส าคัญ 

 ภารกิจรอง       
(1) ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีการบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกบัการพานิชย์ 
(12) การท่องเทีย่ว 
(13) การผังเมือง 



๑๘ 

 

 

การวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ล าดับ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

แนวทาง/งาน/ภารกิจ ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน 
ต าแหน่งรับผิดชอบ 

1 การพัฒนา 
การบริหารงาน 

     งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล งานเลขานุการของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งาน
จราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลรักษาบ ารุง
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(1) งานการเจ้าหน้าที่ 
    
 

1) รองปลัด อบต.รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัด 
2) นักทรัพยากรบุคคล 

(2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1) รองปลัด อบต.รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัด 
2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(3) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1) รองปลัด อบต.รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัด 
2) เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

(4) งานบริหารทั่วไป 1) รองปลัด อบต.รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัด 
2) เจ้าพนักงานธุรการ 

     งานการจ่ายเงิน การรับ เงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนา
รายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การน าส่งเงิน การ
จัดเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบในส าคัญ ฎีกาทุก
ประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ าราญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท า 

(1) งานการเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 

1) ผู้อ านวยการกองคลัง 
2) นักวิชาการเงินและบัญชี 
3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 



๑๙ 

 

 

 
 
 

ล าดับ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

แนวทาง/งาน/ภารกิจ ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน ต าแหน่งรับผิดชอบ 

  

หรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะ
การเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท า
งบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งาน
ทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับ
เงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

1) ผู้อ านวยการกองคลัง 
2) นักวิชาการพัสดุ 
 

(4) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
 

1) ผู้อ านวยการกองคลัง 
2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

  

     งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย    

(1) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 



๒๐ 

 

 

 
 

 
 
 

ล าดับ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

แนวทาง/งาน/ภารกิจ ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน ต าแหน่งรับผิดชอบ 

2 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 

     งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งาน
เครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา 
งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอก
โรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

(1) งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1) ผู้อ านวยการกองการ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

(2) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 1) ผู้อ านวยการกองการ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

(3) งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 1) ผู้อ านวยการกองการ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
3) ครู (3) 
4) ผู้ดูแลเดก็ (ทักษะ) (3) 
 
 



๒๑ 

 

 

ล าดับ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

แนวทาง/งาน/ภารกิจ ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน 
ต าแหน่งรับผิดชอบ 

3 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
เคหะและ
ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งาน
ส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งาน
สุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งาน
คุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา 
งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งาน
การแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและ
คุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งาน
แพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีว
บ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษา
ความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพ
ติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผน
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท า
และพัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรม
สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้า
ระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

(1) งานบริหารงานสาธารณสุข 
 

1) รองปลัดรักษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
2) นักวิชาการสาธารณสุข 
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 



๒๒ 

 

 

ล าดับ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

แนวทาง/งาน/ภารกิจ ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน ต าแหน่งรับผิดชอบ 

4 การพัฒนาด้าน
สังคม
สงเคราะห์ 

     การจัดท าแผนด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคม
สงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้
พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน 
ไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
และเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งาน
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(1) งานพัฒนาชุมชน 
 
 

1) รองปลัดรกัษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
2) นักพัฒนาชุมชน 
3) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 
 

(2) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1) รองปลัดรักษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
2) นักพัฒนาชุมชน 
3) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 

 

 
 
 

ล าดับ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

แนวทาง/งาน/ภารกิจ ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน ต าแหน่งรับผิดชอบ 

5 การพัฒนาด้าน
การ
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

     งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณการราคากลาง งาน
จัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
จัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งาน
ติดตั้งซิอมบ ารุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการคควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
งานเกี่ยวกับการประปา งานเกีย่วกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานช่วยเหลบือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไล่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีไดร้ับมอบหมาย 

(1) งานแบบแผนและก่อสร้าง 
 

1) ผู้อ านวยการกองช่าง 
2) นายช่างโยธา 
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

(2) งานสาธารณูปโภค 
 

1) ผู้อ านวยการกองช่าง 
2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

 

 

ล าดับ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

แนวทาง/งาน/ภารกิจ ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน ต าแหน่งรับผิดชอบ 

6 การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
การเกษตร 

     งานวิชาการเกษตรกรรม การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทาง
การเกษตร การวิเคราะห์ดิน งานส่งเสริมการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการ
ผลิต การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิตการปลูกพืช การปราบ
ศัตรูพืช  การใช้ปุ๋ย งานวิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช การจัดและ
รักษารมาตรฐานพันธุ์พืช งานจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 
งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานบรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้า
เกษตรกรรม งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณืการเกษตร งานวิชาการปศุสัตว์ 
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการปศุสัตว์ งานตรวจสอบควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การป้องกัน เฝ้าระวัง และการบ าบัดรักษาโรคระบาดสัตว์ 
จัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ 
การปรับปรุงบ ารังพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์ เพาะพันธุ์ การผลิตและการจัดหาน้ าเชื้อเพื่อใช้
ในการผสมเทียม การอนุบาลสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การก ากับบ
ตรวจสอบการลักลอบขนส่ง การค้า การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวน งานส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ  ป่าไม้ งาน
ตามกฎหมายว่าด้วยรีคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรค
พิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งานฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้แกเ่กษตรกร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ 
ที่เกีย่วข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

(1) งานส่งเสริมการเกษตร 
 

1) รองปลัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
2) นักวิชาการเกษตร 
3.) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
 



๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

ส่วนที ่7 
สรุปปัญหาและแนวทางก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง ตามแนวทาง
หลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก โดยอ้างถึงประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
และประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2563  
  จุดแข็ง (Strength=s)   
  หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น เช่น 
  1. การก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่นมาจากความต้องการของประชาชน 

2. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกประกอบด้วยผู้มีความรู้ 
ความสามารถและเพียงพอที่จะปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานให้ส าเร็จด้วยดี พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC)  
  3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น 
  4. ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

5. หน่วยราชการในพ้ืนที่มีการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน 
 

  จุดอ่อน (Weak-W)  
   หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น เช่น 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เกิดปัญหาขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีองค์กรสามารถท าได้และท าไม่ได้ 

2. งบประมาณมีจ ากัด ไม่สามารถด าเนินการตามความต้องการของประชาชนได้ 
3. ปัญหาความยากจน หนี้สิน 
4. การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง 
5. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนา 
6. ขาดการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นที่ต าบลใกล้เคียง 

  โอกาส (Opportunity – O) 
1. มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างของสินค้าชุมชนและสินค้าทางการเกษตร 
2. มีการขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน สินค้าชุมชนและสินค้าทางการเกษตร 
3. มีการส่งเสริมสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่

รับผิดชอบ 
4. มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสถาบันครอบครัว กลุ่มเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิจารณา 

สตรี และและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
5. ประชาชนสามารถสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมในครัวเรือน  



๒๖ 

 

 

  
 อุปสรรค (Threat – T)  

1. ราคาซื้อผลผลิตชุมชนและสินค้าทางการเกษตรต่ า สร้างก าไรได้ไม่มาก 
2. วัตถุดิบในการผลิตสินค้าชุมชนขาดแคลน หายากในพ้ืนที ่
3. ตลาดจ าหน่ายสินค้าเป็นของเอกชน ท าให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่าที่จ าหน่ายสินค้า 
4. สินค้าไม่สามารถผลิตจ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง   

 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
(แยกตามยุทธศาสตร์) 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จุดแข็ง (Strength = s)   

1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ พอสมควร 
2. มีบ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
3. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต พอสมควร 

จุดอ่อน (Weakness = W)   
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การ

คมนาคมไม่สะดวกเท่าท่ีควรโดยเฉพาะในฤดูฝน ขาดแหล่งน้ าที่สร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร มีบ่อน้ าตื้น  บ่อ
บาดาล  ยังไม่เพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภค และการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง 

โอกาส (Opportunity = O)   
                 1. หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุน
งบประมาณในเส้นทาง สายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวน มากอย่างต่อเนื่อง 
                 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T)   
                 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Streng = s)   

1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลท าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน 
ต าบลและอ าเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน 
จุดอ่อน (Weakness = W)   

1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มี

การด าเนินการที่เป็นรูปธรรม 



๒๗ 

 

 

 
โอกาส (Opportunity = O)   

  1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้าน
ต่างๆ 
  2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินการของ
กลุ่มต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T)   
 1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า

ในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล  

ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 

3. ด้านสังคม - การศึกษา  
 ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Streng = s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ 

อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชน

อย่างต่อเนื่อง 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้าน

และต าบลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่อง  เช่น รดน้ าผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 
 

จุดอ่อน (Weakness = W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ท าหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง 
4. ผู้น าระดับหมู่บ้านยังไมเ่ห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างจริงจัง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 



๒๘ 

 

 

2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนขา้งมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิต
ของประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลได้ เช่น โรคเอดส์ 
โรคไข้เลือดออก 

 โอกาส (Opportunity = O)   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลได้โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบล 

3. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลดงมัน โรงพยาบาลกุดรัง เป็นต้น 

  4. มีการถ่ายโอนอ านาจในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
จุดแข็ง (Streng = s)   

1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ 
อยู่ในระดับทีพ่ร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  

จุดอ่อน (Weakness = W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน 

ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา 

โอกาส (Opportunity = O)   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. ด้านการเมือง - การบริหาร เช่น  
ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุดแข็ง (Streng = s)   

1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ใน

การบริหาร 
3. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
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จุดอ่อน (Weakness = W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมไีมเ่พียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส (Opportunity = O)   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดมหาสารคาม มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีใน
การท างาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T)   

1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การ
จัดซื้อจัดจ้าง   

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Streng = s)   

1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 
สนับสนุน 

แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่น 
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
จุดอ่อน (Weakness = W)   

1. ผู้น าชุมชนตระหนักเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
น้อย 

2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านท าได้ไม่ทั่วถึง 
โอกาส (Opportunity = O)   
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 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความส าคัญ  
และได้ก าหนดไว้เป็นยทุธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 

 2. กระแสสังคม ให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 
 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T)   

 1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความ 
ต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
การวิเคราะห์การจัดท ากรอบอัตราก าลังด้วยเทคนิค (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง (Strengths : S)  
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ  
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
3. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ 

ปรับขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต 
4. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว

ทันต่อเหตุการณ ์ 
5. มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี ปฏิบัติ  
6. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยง

เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
๓. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย  
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้

เกิดสิ่งจูงใจ และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน  

๕. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก  
6. จานวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่า

จ านวนบุคลากร  
โอกาส (Opportunities : O)  

1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร  
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน  
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4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการประชุมประจาเดือน  
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน  
6. องค์การบริหารส่วนต าบลให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานส่วนต าบล ได้ศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น  
7. ประชาชนร่วมมือพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยดี  
8. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ

ของประชาชนได้ดี  
 

อุปสรรค (Threat : T)  
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเ่รียนรู้งาน  
3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย  
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด  
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าการพัฒนา

คน  
6. มีความก้าวหน้าในวงแคบ  
7. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

ส่วนที่ 8 
โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จึงไดก้ าหนดภารกิจหลักและ 
ภารกิจรองที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารราชการเมืองพัทยา และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 อาศัยอ านาจคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบล จากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แก้ไข
ให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภท
พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2563 
 1.  โครงสร้างส่วนราชการ 

อาศยัความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพะราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติที่ประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริการ
หารส่วนต าบล ประเภทสามัญแล้ว โดยมีการก าหนดโครงการส่วนราชการและก าหนดต าแหน่งของพนักงาน
ส่วนต าบล ให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าวและในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการ
ด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการ
ด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมาก
พอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
1. ปลัด/รองปลัด (อักษรย่อ ป./รอง ป. รหัส 00) 
2. ส านักงานปลัด อบต. (อักษรย่อ สป. รหัส 01) 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) (ต้น)  
2.1 งานบริหารทั่วไป 
   - งานสารบรรณ 
   - งานตรวจสอบภายใน 
   - งานการประชุม 
   - งานอ านวยการและประสานงาน 
   - งานกฎหมายและคด ี
   - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
   - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
   - งานกิจการสภา อบต. 
   - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

1. ปลัด/รองปลัด (อักษรย่อ ป./รอง ป. รหัส 00) 
2. ส านักงานปลัด อบต. (อักษรย่อ สป. รหัส 01) 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) (ต้น) 
2.1 งานการเจ้าหน้าที ่
   - งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
   - งานงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
   - งานวนิัยและส่งเสริมคุณธรรม 
   - งานบุคลากรทางการศึกษา 
   - งานสิทธิและสวัสดิการ 
   - งานสรรหาและเลือกสรร 
   - งานบริหารงานทั่วไป 
 
 



๓๓ 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
2.2 งานนโยบายและแผน 
   - งานนโยบายและแผน 
   - งานวชิาการ 
   - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
   - งานงบประมาณ 
2.3 งานการเจ้าหนา้ที ่
   - งานบริหารงานบุคคล 
   - งานสวัสดิการพนักงาน 
   - งานจัดการระบบงาน 
   - งานพฒันาและส่งเสริม 
2.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานอ านวยการ 
   - งานป้องกัน 
   - งานฟืน้ฟ ู
2.5 งานควบคุมโรค 
  -  งานการเฝา้ระวัง 
  -  งานโรคติดต่อและสัตวน์ าโรค 
  -  งานโรคเอดส์ 
2.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
2.7 งานสังคมสงเคราะห์ 
   - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และคน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
    - งานปัญหาแรงงานในพื้นที ่
2.8 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   - งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
   - งานพัฒนาสตรี 
   - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา 
และ   ผู้ประสบปัญหาความยากจน 

2.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   - งานวิเคราะหน์โยบายและแผน  
   - งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   - งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
   - งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  
   - งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   - งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
   - งานงบประมาณ  
   - งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
   - งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับ
เพิ่มเติม (ถ้ามี)  
   - งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน และโครงการ    
   - งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
   - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานแผนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย  
   - งานแผนการระงับเหตุ งานศูนย์รับแจ้งเหตุ 
   - งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน  
   - งานส ารวจแหล่งธรรมชาติและจุดติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิง  
   - งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย  
   - งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
   - งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันอาสา
ธารณภัยต่างๆ  
   - งานตรวจสอบงานพาหนะ ปริมาณน้ าดับเพลิง สารเคมี
ดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
   - งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้ยานพาหนะ สารเคมี
ดับเพลิง  
   - งานแผนการบ ารุงรักษายานพาหนะ สารเคมีดับเพลิง งาน
จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

 
 
 
 



๓๔ 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
2.9 งานส่งเสริมการเกษตร 
   - งานวชิาการเกษตร 
   - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
   - งานส่งเสริมการเกษตร 
  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
   - งานข้อมูลวชิาการ 
   - งานบ าบัดน้ าเสีย 
   - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 
 

2.5 งานบริหารงานทั่วไป 
   - งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   - งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  
   - งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
   - งานประชาสัมพันธ์  
   - งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   - งานวิเทศสัมพันธ์  
   - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ 
   รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 งานบริหารงานสาธารณสุข 
   - งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท า
แผนงานด้านสาธารณสุข  
   - งานส่งเสริมสุขภาพ 
   - งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
   - งานป้องกนัและบ าบัดการติดสารเสพติด าน 
   - งหลักประกันสุขภาพ  
   - งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข   
   - งานกฎหมายสาธารณสุข  
   - งานกายภาพและอาชีวบ าบัด  
   - งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย  
2.7 งานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉนิ 
   - งานอาสาสมัครสาธารณสุข   
   - งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ  
   - งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

   2.8 งานพัฒนาชุมชน 
   - งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
   - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกาย
และสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง 
เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย 
   - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัว ที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน และเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา งานจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูลสถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   - งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี  ผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
   - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน 
 
2.9 งานส่งเสริมการเกษตร 
   - งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ ป่าไม้  
   - งานตามกฎหมายว่าด้วยรีคระบาดสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 
กฎหมายว่ าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
   - งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
   - งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตร 

   - งานวิชาการปศุสัตว์ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และ
วิเคราะห์วิจัยทางการปศุสัตว์  
   - งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้าน
สุขภาพ การป้องกัน เฝ้าระวัง และการบ าบัดรักษา
โรคระบาดสัตว์ จัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การป้องกันและก าจัด 
โรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรับปรุงบ ารังพันธุ์ 
ขยายพันธุ์สัตว์ เพาะพันธุ์ การผลิตและการจัดหาน้ าเชื้อ
เพ่ือใช้ในการผสมเทียม การอนุบาลสัตว์ สถานพยาบาล
สัตว์  
   - งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสั ตว์  การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ งานส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ การก ากับบตรวจสอบการลักลอบขนส่ง การค้า 
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวน 
   - งานวิชาการเกษตรกรรม การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ดิน งาน
ส่งเสริมการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต 
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิต
การปลูกพืช การปราบศัตรูพืช  การใช้ปุ๋ย  
   - งานวิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์พืช การคัดพันธุ์พืช 
การจัดและรักษารมาตรฐานพันธุ์พืช  
   - งานจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร  
   - งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
   - งานบรรจุภัณฑ์ และร้านสินค้าเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗ 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  
3. กองคลัง(อักษรย่อ กค. รหัส 04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) (ต้น) 
3.1 งานการเงิน 
   - งานการเงนิ 
   - งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
   - งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงนิ 
3.2 ฝ่ายบัญช ี
   - ฝ่ายการบญัช ี
   - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
   - งานงบการเงินและงบทดลอง 
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
3.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเชา่ 
   - งานพฒันารายได ้
   - งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรับ 
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
3.4  งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 
   - งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษ ี
   - งานพสัด ุ
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 3. กองคลัง (อักษรย่อ กค. รหัส 04) 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) (ต้น) 
3.1 งานการเงินและบัญช ี
   -งานการจ่ายเงิน การรับ เงิน การจัดเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน  
   - งานการตรวจสอบในส าคัญ ฎีกาทุกประเภท  
   - งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ าราญ และเงินอืน่ๆ  
   - การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
   - งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ  
   - งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง  
   - งานการจัดสรรเงินต่างๆ  
   - งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  
   - งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
นการจัดท าบัญชี  
3.2  งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
   - งานเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา  
   - งานทะเบียนคุม  งานการจ าหน่าย พัสดุ  ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินต่างๆ   
- งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน 
การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน   รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.3 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
   - งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  
   - งานการพัฒนารายได้  
   - งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  
   - งานการน าส่งเงิน 
   - งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งาน
คัดลอกข้อมูลที่ดินงานตรวจสอบระหัสประจ าแปลง
ที่ดิน  
   - งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามทีด่ิน 
โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต 
 

 
 



๓๘ 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  

4. กองช่างกองช่าง (อักษรย่อ กช. รหสั 05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) (ต้น)  
4.1 งานก่อสร้าง 
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
   - งานก่อสร้างสะพาน  เข่ือนทดน้ า 
   - งานข้อมูลก่อสร้าง 
4.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานประเมินราคา 
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
4.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
   - งานประสานกิจการประปา 
   - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
   - งานระบายน้ า 
4.4  งานผังเมือง 
   - งานส ารวจและแผนที่ 
   - งานวางผังพัฒนาเมือง 
   - งานควบคุมทางผังเมือง 
 
 
 
  

4. กองช่าง (อักษรย่อ กช. รหัส 05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) (ต้น)  
4.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
   - งานส ารวจ  
   - งานออกแบบและเขียนแบบ  
   - งานประมาณการราคากลาง  
   - งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ  
   - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  
   - งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  
อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า  
   - งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   - งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
   - งานการคควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย    
   - งานตรวจสอบการก่อสร้าง  
   - งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง 
- งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง  
   - งานจัดท าประวัติติดตาม 
   - งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล    
- งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ 
4.2 งานสาธารณูปโภค 
    - งานติดตั้งซิอมบ ารุง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร  
   - งานเกี่ยวกับการประปา  
   - งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  
   - งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
   - งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
   - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 
 
 
 



๓๙ 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  

 
5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(อักษรย่อ กศ. รหัส 08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

(ไม่ได้ก ำหนดต ำแหน่งไว้) 
6.1 งานส่งเสริมการศึกษา 
   - งานส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
   - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
   - งานวิชาการ ติดตามและประเมินผล 
6.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - งานข้อมูลนักเรียน 
   - งานพัฒนาทักษะการเรียนการสอน 
   - งานพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรการศึกษา 
6.3 งานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และ
นันทนาการ 
   - งานส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณีท้องถิ่น 
   - งานส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  
   - งานสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ   
 
 
 
  

    
5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(อักษรย่อ กศ. รหัส 08) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

((ไมไ่ด้ก ำหนดต ำแหน่งไว้) 
6.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - งานบริหารการศึกษา  
   - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  
   - งานเครือข่ายทางการศึกษา  
   - งานศึกษานิเทศ  
   - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  
   - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
   - งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทนุเพ่ือการศึกษา      
   - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
6.2 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   - งานการศาสนา  
   - งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทอ้งถิ่น 
    - งานการกีฬาและนันทนาการ 
6.3 งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   - งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 
การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
     - งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทาง
การศึกษา 
   - งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน  โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  
- 

 
                                                                                                                                                                                  
6. หน่วยตรวจสอบภายใน (รหัส 12) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)  
ขึ้นตรงต่อส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   - งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
   - งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสาร
การเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงนิ การบัญชี  
   - งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน  
   - งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   - งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด  
   - งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ  
   - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
   - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
   - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ  ในการก าหนดโครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ สามารถก าหนดงานใหม่และต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติเพ่ิมขึ้นได้ หากมีความจ าเป็น แต่ไม่สามารถก าหนดฝ่าย/กองขึ้นใหม่ได้ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเป็นการเฉพาะ ถ้าหากผ่านการพิจารณาจะต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 

๒. กำรวเิครำะห์กำรก ำหนดต ำแหนง่ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งของภารกิจที่จะด าเนินการ 
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมี
เท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งกรอก
ข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ได้ดังนี ้

สว่นรำชกำร/ต ำแหน่ง 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(ปัจจุบัน) 

กรอบอัตราก าลังใหม ่
ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3  ปี  
ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม + / ลด  - หมำยเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) (กลาง) 1 1 1 1 - - -  
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) (ต้น) 1 1 1 1 - - -  

รวมนักบริหารท้องถิ่น 2 2 2 2 - - -  
                     ส านักปลัด อบต. (01) 
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) (ต้น) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ  (ช านาญงาน) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ช านาญงาน) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
นักพัฒนาชุมชน (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักพฒันาชุมชน (ปฏบิัติงาน) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
ลูกจ้างประจ า         
นักจัดการงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
พนกังานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่วิเคราะหน์โยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีป่ระชาสัมพนัธ ์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต ์ 3 3 3 3 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         



๔๒ 

 

 

สว่นรำชกำร/ต ำแหน่ง 

   

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(ปัจจุบัน) 

กรอบอัตราก าลังใหม ่
ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3  ปี  
ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม + / ลด  - หมำยเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ยาม 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม   
(ขอยุบเลิก
ต าแหน่ง) 

นักการ 1 1 1 1 - - -  

คนงาน 1 1 1 1 - - -  

รวมส านักปลัด อบต. 23 23 23 23 - - -  

กองคลัง  (04)         

ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) (ต้น)  1 1 1 1 - - - (วำ่ง) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 1 1 1 - - -  

เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 1 1 1 1 - - -  

ลูกจ้างประจ า         

นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพสัดุ 1 1 1 1 - - -  

รวมกองคลัง 7 7 7 27 - - -  

กองช่าง (05)         
ผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง) (ต้น) 1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
รวมกองช่าง 6 6 6 6 - - -  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1 1 1 - - -  
ครู (เงินอุดหนุนทั่วไป) 4 4 4 4 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ          
   - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินรายได้) 

1 1 1 1 - - - 
ว่างเดิม  

(ขอยุบเลิก
ต าแหน่ง) 

   - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินอุดหนุนทั่วไป) 3 3 3 3 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
รวมกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 10 10 10 - - -  



๔๓ 

 

 

สว่นรำชกำร/ต ำแหน่ง 

   

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

(ปัจจุบัน) 

กรอบอัตราก าลังใหม ่
ที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3  ปี  
ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม + / ลด  - หมำยเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
รวมหน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 - - -  

รวมทั้งสิ้น 49 49 49 49 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

 

ส่วนที่ 9 
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ภำระค่ำใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัเงินเดอืนและประโยชนต์อบแทนอืน่ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก น ำผลวิเครำะห์กำรก ำหนดอัตรำก ำลัง มำค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ดังนี้ 

(1) เงนิเดือน หมายถึง เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนทีจ่่าย 
จริงตามระดบัต าแหน่งและข้ันเงินเดือนของอัตราก าลังคนที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง) 
2. เงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิน่ (พนักงานส่วนต าบล) 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

- เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว.) 
- เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
- เงินพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
- เงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
- เงนิเพิม่ตามคณุวุฒิ 
- เงินวิทยฐานะ 
- เงนิเพิ่มส าหรับต าแหนง่ทีม่ีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) 

 ฯลฯ 
(2) คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพ่ิมขึ้น (ประมาณการขั้นต่ า คนละ ๑ ขั้นในแต่ละปี 

กรณีต าแหน่งมีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะก าหนดขึ้นใหม่ (เงินเดือนขั้นต่ า
ของระดับต าแหน่งทีข่อก าหนด+เงินเดือนขัน้สูงของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนดหาร ๒ คูณ ๑๒) 

(3) คิดจาก (๑) + (๒) ในแต่ละปี 
(4) รวมทั้งหมด 
(5) คือ ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ประมาณการไว้ ๒๐% คิดจาก (๓) ในแต่ละปี) 
(6) คิดจาก (๔) + (๕) 
(7) คิดจาก (๖) หารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คูณด้วย  ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ รายละเอียดภาระค่าใช้จา่ยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามเอกสารแนบท้ายส่วนที่ 9 นี้ 
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๑๐. แผนภูมโิครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
                                                           

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

โครงสร้ำงส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประเภทสำมัญ 

รองปลัด  อบต. (๐๐) 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

- งำนกำรเงนิและบญัช ี
- งำนเรง่รดัและจดัเกบ็รำยได ้  
- งำนพสัดแุละทรพัยส์นิ  
 
 

 

- งำนกำรเจำ้หนำ้ที ่
- งำนยทุธศำสตรแ์ละงบประมำณ 
- งำนปอ้งกนัและบรรเทำ 
  สำธำรณภยั 
-งำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
- งำนบรหิำรงำนสำธำรณสขุ 
- งำนบรกิำรทำงกำรแพทยฉ์กุเฉนิ 
- งำนพัฒนำชมุชน 
- งำนสง่เสรมิและพฒันำอำชพี 
- งำนสง่เสรมิกำรเกษตร 
 
 
 
 

ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั 
(นกับรหิำรงำนกำรคลงั ระดบัตน้) 

ส ำนักงำนปลัด อบต. (๐๑) กองคลัง (๐๔) กองช่ำง (๐๕) 

ผูอ้ ำนวยกำรกองชำ่ง 
(นกับรหิำรงำนชำ่ง ระดบัตน้) 

- งำนแบบแผนและกอ่สรำ้ง 
- งานสาธารณูปโภค  
 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม (๐๘) 

ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศกึษำ  
(นกับรหิำรงำนกำรศกึษำ ระดบัตน้) 

 - งำนสง่เสรมิกำรศกึษำ ศำสนำ  และ
วฒันธรรม 
- งำนสง่เสรมิกฬีำและนนัทนำกำร 
- งำนสง่เสรมิคณุภำพกำรศกึษำ 
 

 

ปลัด  อบต. (๐๐) 
(นักบริหำรงำนท้องถิน่ ระดับกลำง) (1) 

หน่วยตรวจสอบภำยใน (๑๒) 

หวัหนำ้ส ำนกัปลดั อบต. 
(นกับรหิำรงำนทัว่ไป ระดบัต้น) 
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           โครงสร้างของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก (๐๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

งานการเจ้าหน้าที ่
 

 
หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. 

(นกับริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

งานยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

 

งำนบรหิำรงำนทัว่ไป งำนป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

  - นักทรัพยากร
บุคคล ปก. (1) 
 
 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชก. (1) 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโน
บายและแผน 
  (พนักงานจ้างภารกจิ) 
(1) 
 

- เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย           
ชง. (1) 

- เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 
(1) 
- นักจดัการงานท่ัวไป 
  (ลูกจ้างประจ า) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
  (พนักงานจ้างภารกิจ) (2) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสมัพันธ์ 
  (พนักงานจ้างภารกิจ) (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ 
  (พนกังานจ้างภารกิจ) (3) 
- ยาม (ว่าง) 
- นักการ (พนักงานจ้าง
ทั่วไป) (1) 
- คนงาน (พนักงานจ้าง
ทั่วไป) (1) 

งำนนติกิำร งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

งานสวัสดิการ
สังคม 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

- นวก.สาธารณสุข 
  ปก./ชก. (1) 
- ผูช่้วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสขุ 
 (พนักงานจ้างภารกิจ)
(1) 
 

- นักพัฒนาชุมชน 
ชก. (1) 
- เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน ปง. 
(1) 
- ผูช้่วยเจ้าพนักงาน
ชุมชน  
(พนักงานจ้าง
ภารกิจ) (1) 

- นวก.เกษตร  
ปก./ชก. (1) 
- ผู้ช่วย
นักวิชาการเกษตร 
(พนักงานจ้าง
ภารกิจ) (1) 
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ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ระดบั สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 
อัตราทั้งหมด 0 0 1 0 0 5 0 3 1 10 3 23 
มีคนครอง 0 0 0 0 0 3 0 3 1 10 2 19 
อัตราว่าง 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 
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โครงสร้างของกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก (๐๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑) ว่าง       
 

              
        

 

 
 
 

 
 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 
อัตราทั้งหมด 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 7 
มีคนครอง 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 7 
อัตราว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

งำนกำรเงินและบัญชี 

กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (๑) 

งานพัสดุและทรัพย์สิน    งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
 

- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบญัชี ปง. (1) 
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
  (ลูกจ้ำงประจ ำ) (1) 
 
 

- เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)     
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  (พนักงานจ้างภารกิจ) 

- นักวิชาการพัสดุ ปก. (1)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
  (พนักงานจ้างภารกิจ) 
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โครงสร้างของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก (๐๕)  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
        
   
                   

                                   
 
 
     

 
 

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 

ระดับ สูง กลาง ต้น ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 
อัตราท้ังหมด 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 6 
มีคนครอง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 
อัตราว่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

 

งำนแบบแผนและก่อสร้ำง 
 

 

งานสาธารณูปโภค 

กองช่ำง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (๑) 

 

- นายช่างโยธา ปง.-ชง. (1) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
  (พนกังานงานจ้างภารกจิ) (1) (วา่ง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  (พนักงานจ้างภารกิจ) (1) 

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
  (พนักงานจ้างภารกิจ) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
  (พนักงานจ้างภารกิจ) (1) 
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โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก (๐๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 

 
 
 

    

ประเภท อ านวยการท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา วิชาการ ทัว่ไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงานจ้างทัว่ไป รวม ระดับ 
สูง กลาง ต้น คร ู

ครู ผช./ครู 
ผดด. 

ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 

อัตราท้ังหมด 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

มีคนครอง 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 7 

อัตราว่าง 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศกึษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) (๑)  

 

งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
 

- ครู คศ.1 (1) 
- ครู คศ.2 (2)  
- ครู คศ 2 (1) (ว่าง) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  (พนักงานจ้างภารกิจ) (3) 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) (ว่าง) 
 (พนกังานจ้างภารกิจ) (งบท้องถิ่น) 
 
 
 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
  (พนักงานจ้างภารกิจ) (1) 

งำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ 
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ส่วนที ่11 
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตรา (เดิม) กรอบอัตรา (ใหม่) เงนิเดือน 
หมายเหต ุ
รวม เลขที ่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ระดับ 

เลขที ่
ต าแหนง่ 

ต าแหน่ง ระดับ 
เงินเดือน 

(ปี) 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอ่ืนๆ 

พนักงานส่วนต าบล 
1 นายอนุสรณ์ ดวงศรี 

ปริญญาโท 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

423001101001 
ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 
กลาง 423001101001 ปลัด อบต. กลาง 529,560 84,000 84,000 697,560 

2 นางจิตรอารีย์ บุหรัน 
ปริญญาโท 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

423001101002 
รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 
ต้น 423001101002 รองปลัด อบต. ต้น 422,640 42,000  - 464,640 

ส านักปลัด  (01) 

3 (ว่างเดิม) - 423012101001 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นกับริหารงานทั่วไป) 
ต้น 423012101001 หัวหน้าส านักปลัด ต้น 393,600 42,000  - 

435,600 
 

4 นางสาวณิชานันท์ เสนาฤทธิ์ 
ปริญญาตรีการตลาด 

 
423013102001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 423013101001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 323,040 - - 323,040 

5 นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ 
ปริญญาโทรฐัประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต 

423013103001 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 423013103001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 396,000 - 
- 
 

396,000 

6 จ.อ.ชรินทร์   ทิ้งโคตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 423014805001 
เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
ชง. 423014805001 

เจ้าพนักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ชง. 313,440 - - 313,440 

7 นางสาวกนกนก  บุษบง ปริญาตรีการจัดการทั่วไป 423014101001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 423014101001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 230,400 - - 
230,400 

 

8 (ว่าง) - 423013601001 นักวิชาการสาธารณสุข 
ปก./
ชก. 

423013601001 นักวิชาการสาธารณสุข 
ปก./
ชก. 

355,320 - - 355,320 

9 นางยุภาพร  เชื้อปาศักด์ิ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 423013801001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 423013801001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 349,320 - - 
349,320 

 

10 นางวิภารัตน์  ราศรี ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 423014801001 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 423014801001 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง. 171,720 - - 
171,720 

 

11 (ว่าง) - 423013401001 นักวิชาการเกษตร 
ปก./
ชก. 

423013401001 นักวิชาการเกษตร 
ปก./
ชก. 

355,320 - - 355,320 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตรา (เดิม) กรอบอัตรา (ใหม่) เงินเดือน 
หมายเหตุ เลขที ่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ระดับ 

เลขที ่
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ระดับ 
เงินเดือน 

(ปี) 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน/
เงนิเพิ่มอ่ืนๆ 

ลูกจ้างประจ า 

12 นายสมัย  สีหวัง 
ปริญญาตรีรัฐประศาสน

ศาตรบันฑติ 
- นักจัดการงานทั่วไป - - นักจัดการงานทั่วไป - 298,200   298,200 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

13 นายชลชัย  อาษาท า 
ปริญญาตรีการจัดการ

ทั่วไป 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ - - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฯ - 269,280 - - 

269,280 
 

14 นายณัชพล  ชาเหลา 
ปริญญาตรีการจัดการ

ทั่วไป 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ - 162,120 - - 

162,120 
 

15 นายพีระพงศ์  ล าเหลือ 
นิติศาสตร์บัณฑิต

รัฐศาสตร์ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 161,280 - - 

 
161,280 

16 นางอุมารินทร์  ตะโก ปริญญาตรีการบัญชี - 
ผู้ช่วยเจา้พนักงาน

ประชาสัมพันธ์ 
- - 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 

- 162,732 - - 162,732 

17 นายสารินทร์  แสงอุโคตร ม.6 - พนักงานขับรถยนต์ - 
- 

พนักงานขับรถยนต์ 
- 

178,800 - - 
178,800 

 

18 (ว่าง) - 
- 

พนักงานขับรถยนต์ 
- - 

พนักงานขับรถยนต์ 
- 

112,800 - - 
112,800 

 
19 นายเด่นสุพงษ์  หงษ์สุวรรณ ปวส. ช่างยนต์ - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 

168,000 - - 
168,000 

 

20 นางทิฆัมพร  ราชเจริญ ปริญญาตรีสาธารณสุข - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข - 198,600 
- - 198,600 

 
21 

นางสาวพิสมัย  ปัญจะขัน ปริญญาตรีสังคมศึกษา - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัฒนาชุมชน - 174,600 - - 
174,600 

 
22 

นายยศพร  พินิจล า 
ปริญญาตรี

เกษตรศาสตร์ 
- ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร - - ผู้ชว่ยนักวิชาการเกษตร - 263,520 - - 

263,520 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 

23 (ว่างเดิม) ม.6 - ยาม - - ยาม - 108,000 - - 
108,000 

 

24 นายสมัย  สีแพน ม.6 - นักการ - - นักการ - 108,000 
- - 108,000 

 

25 นางสุณีย์  ประทุม ม.6 - คนงาน - - คนงาน - 108,000 
- - 108,000 
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ที่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตรา (เดิม) กรอบอัตรา (ใหม่) เงินเดือน 
หมายเหตุ เลขที ่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ระดับ 

เลขที ่
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ระดับ 
เงินเดือน 

(ปี) 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอ่ืนๆ 

กองคลัง  (04) 

26 (ว่าง) - 423042102001 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น 423042102001 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น 393,600 42,000 - 435,600 

27 จ.ส.อ.อาทิตย์ เศรษฐพงศ์  แทนหาร ปริญญาตรีการบัญชี 423044201001 เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี ปง. 423044201001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. 295,680 
- -  

295,680 

28 นางสาวปัทมา  ต่ิงแสง 
ปริญญาตรีนิติศาสตร์

บันฑิต 
423043204001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 423043204001 นกัวิชาการพัสดุ ปก. 199,200 

- - 199,200 
 

29 นายนพดล  ศรีชาติ 
ปริญญาตรีการจัดการ

ทั่วไป 
423043203001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 423043203001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 324,360 

- - 
324,360 

ลูกจ้างประจ า 

30 นางสาวเพชรรัตน์  หมื่นสา ปริญญาตรีการบัญชี - นักวิชาการเงนิและบัญชี - - นักวิชาการเงินและบัญชี - 293,400 
- - 293,400 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

31 นางสาวพันทิวา  วิจารณ์จิตร ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - - ผู้ช่วยเจา้พนักงานพัสดุ - 170,880 - - 
170,880 

 

32 นางสาวแพรทิพย์  หมื่นสา ปวส.การบัญชี - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 138,000 - - 
138,000 

 
กองช่าง (05) 

33 นายศราวุฒ ิ แกว้มณีจันทร์ 
ป.ตรี เทคโนโลยีการจัดการ

งานก่อสร้าง 
423052103001 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 423052103001 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

ต้น 416,160 42,000 - 458,160 

34 (ว่างเดิม) - 423054701001 นายช่างโยธา ปง/ชง. 423054701001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 - - 
297,900 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

35 (ว่างเดิม) - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 138,000 - - 
138,000 

 

36 ว่าที่ ร.ต.อาชานนท์ นิตย์ค าหาญ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 
- - 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - 150,780 
- - 150,780 

 

37 นายปริญญา  เจริญแก่นทราย 
ป.ตรี เทคโนโลยีการจัดการ

งานก่อสร้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา - 177,696 

- - 
177,696 

38 นาวสาวปรยีากมล  บุตรโรบล 
ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต

(ชีววิทยา) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 149,280 

- - 
149,280 
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ที่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตรา (เดิม) กรอบอัตรา (ใหม่) เงินเดือน 
หมายเหตุ เลขที ่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ระดับ 

เลขที ่
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ระดับ 
เงินเดือน 

(ปี) 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน/
เงินเพิ่มอ่ืนๆ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 

39 นางพจนา  ไชยชิน ปริญญาโทรัฐศาสตร์ 423082107001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 
(นักบริหารการศึกษา) - 423082107001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 

(นักบริหารการศึกษา) - 376,080 42,000 - 418,080 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

40 นางสุพรรณ  สีหวัง ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 423086600058 ครู คศ.2 423086600058 ครู คศ.2 344,280 - - 344,280 

41 นางวิลัยลักษณ ์ โคตะ ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การบริหารการศึกษา) 423086600059 ครู คศ.2 423086600059 ครู คศ.2 335,520 - - 335,520 

42 นางพมิพ์พิสุทธิ์  ธปูกระโทก ป.โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
(การศึกษาปฐมวัย) 423086600060 ครู คศ.1 423086600060 ครู คศ.1 319,200 - - 

319,200 

43 (วา่งเดิม) 
- 
 

423086600061 
ครู 
 

คศ.2 
 

423086600061 
 

ครู 
 

คศ.2 
 

342,360 
 

- 
 

- 
 

342,360 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

44 นางสาววัชราภรณ์  ภัทรเทวา 
ป.ตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 180,000 - - 180,000 

45 นางสาวค าปูน  อินทร์ไชย 
ป.ตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 179,280 - - 179,280 

46 นางสาวแคทรียา  สูงเนิน 
ป.ตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(การศึกษาปฐมวัย) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 173,640 - - 173,640 

47 (ว่างเดิม) - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 112,800 - - 
112,800 

 

48 นางสาวทิพวรรณ  ศรีสาน ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 131,520 - - 
131,520 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 

49 (ว่าง) - 423123205001 นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 423123205001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก. 355,320 - - 
 

355,320 
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ส่วนที ่๑2 
 แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การ
พัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก กล่าวคือ 
  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีการเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือส่วนภาคอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยง
แนวท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิน่ด้วยกันเอง 
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่
ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อโยงกันเองของทุกส่วนราชการ
เพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อ
มาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมิเดียร หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรอืความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบสนองความกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัว
เข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติ
หน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ทัง้นี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ 
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมปฏิบัติการ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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การพัฒนาผู้บริหาร 
๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
๑.๒ การศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย ๑ ปี/ครั้ง 
๑.๓ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
๑.๔ การฝึกจิต/สมาธิ ในสถานปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งๆ ละ ๓ วัน 

การพัฒนาความช านาญการ (พนักงานส่วนต าบล) 
๒.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาหมู่คณะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
๒.๒ การฝึกอบรมและสัมมนาเฉพาะต าแหน่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น   
๒.4 การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
๒.5 การพัฒนาแลกเปลี่ยนทัศนคติในระหว่างพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนแปลงสายงาน 
๓.๑ การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่

บรรจุใหม่ 
๓.๒ การปฐมนิเทศ จัดพ่ีเลี้ยงให้แนะน าชี้แจงแก่พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่หรือ

แนะน าที่จะเปลี่ยนแปลงสายงานใหม ่
๓.๓ การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓ - ๔ เดือนครั้ง 

เพ่ือให้มีความรู้เบื้องต้นในงานหลายๆ ด้าน 
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ส่วนที่ ๑3 
ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงาน ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายก าหนดข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
            ๑. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ได้แก่ 

            1.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
       1.2 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 
        1.3 จรรยาบรรณต่อเพ่ือนร่วมงาน 
        1.4 จรรยาบรรณต่อประชาชน 

๒.  ปฏิบัติงานยึดมั่นในคุณธรรมและคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา อาท ิอิทธิบาท ๔, สังคหะ  
วัตถุ ๔, ธรรมโลกบาล, สัปปุริสธรรม ๗, ทศพิธราชธรรม   
            ๓. ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาธิบาล) 
ได้แก่ มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ประชาชนมีส่วน
ร่วม ความคุ้มค่า 

 ๔. ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการ
อย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน              
  ๕. ต้อนรับให้ความสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัย ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเป็นธรรม และให้การ
สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  ๖. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  7. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  8. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  
 
 
หมายเหตุ ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง                  
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ส่วนที่ 13 นี้ 
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เอกสารอ้างอิง 
ประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก อ าเภอกุดรงั จังหวัดมหาสารคาม 

 1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว22 ลว. 1 มี.ค. 59 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 
 2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว40 ลว. 15 ก.ย. 58 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัอตัราต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว52 ลว. 13 พ.ย. 58 เรื่อง 
การจัดต าแหน่งขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 
 4) หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว58 ลว. 11 ธ.ค. 58 เรื่อง 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 
 5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว50 ลว. 30 ต.ค. 58 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.2558 
 6) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 58 เรื่อง 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง 
 7) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว137 ลว. 30 ธ.ค. 58  เรื่อง แนว
ทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 
 8) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว136 ลว. 29 ธ.ค. 58 เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558 
 9) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว52 ลว. 12 พ.ย. 58 เรื่อง การจัด
ต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง) 

10) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว58 ลว. 11 ธ.ค. 58 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 

11) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว36 ลว. 26 ส.ค. 58 
เรื่อง การใช้ข้อมูลบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

12) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธ.ค. 58 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายก้านการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

13) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว847 ลว. 11 มิ.ย. 47 เรื่อง แจ้ง
มาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. 

14) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว36 ลว. 27 มิ.ย. 57 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

15) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการการให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลว. 22 เม.ย.2547 
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16) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเงินประจ าต าแหน่ง ลว. 7 มี.ค. 59 ลว. 22 เม.ย.2547 
 17) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง 
อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบบัที่ 4) 

18) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว7 ลว. 7 ก.พ. 50 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว10 ลว. 20 พ.ย. 56 เรื่อง การก าหนดต าแหน่ง
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการอัตราก าลังไว้ในแผนอัตราก าลัง 
3 ปี เพื่อเป็นจ้อมูลในการขอรับการจัดสรรอัตราก าลังจาก สถ. 

19) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลว. 16 ก.พ. 48  
 20) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว157 ลว. 8 พ.ย. 45  

 21) หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค 0023.2 (ก.อบต.)/ว
5093 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 (แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม 
ครั้งที ่9/2561 เมื่อวันที ่26 กันยายน 2561) 
 22) หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ที่ 0023.2/ว5129 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2563 
 23) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  
 24) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2563 

25) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการ
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 

26) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่  18 ธันวาคม  2563 
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