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อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  และเพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล       
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แผนอัตรากําลัง  3  ป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

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

   1. หลักการและเหตุผล 
 

 ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว53  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  ตามที่แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  

2558 – 2560   ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ครบกําหนดใชบังคับในวันที่  30  กันยายน  2560  

โดยจะตองดําเนนิการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561-2563  ใหแลวเสร็จกอนแผน

อัตรากําลัง 3 ป ฉบับเดมิจะครบกําหนด  นัน้  และตามกฎหมายที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ

จําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เชน 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น (ก.

จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวน

ราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานงึถงึภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก  

และคุณภาพของงานปรมิาณ ตลอดจนทัง้ภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล  ที่จะตองจาย

ในดานบุคคล โดยใหองคการบรหิารสวนตําบล  จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 
 

   1.2  คณะกรรมการกลางขาราชการ หรอืพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ

ประกาศกําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางให

องคการบรหิารสวนตําบล  จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการ

กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดย

ใหเสนอใหคณะกรรมการขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดย

ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อวิเคราะห

อํานาจหนาที่และภารกจิขององคการบรหิารสวนตําบล  วเิคราะหความตองการกําลังคน วเิคราะหการ

วางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนด

ตําแหนงขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

   1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา จึงไดจัดทํา

แผนอัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  ข้ึน 
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   2. วัตถุประสงค   
  

        2.1  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  มีโครงสรางการแบงงานและ

ระบบงานที่เหมาะสมไมซํ้าซอน  อันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

      2.2  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  มีการกําหนดตําแหนง  การจัด

อัตรากําลังโครงสรางสวนราชการ  ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล   ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

      2.3  เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถ

ตรวจสอบการกําหนดประเภทตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  

ขาราชการครู บุคลากรทางการศกึษา  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางวา ถูกตองเหมาะสมหรอืไม 

       2.4  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององคการ

บรหิารสวนตําบลภูแลนคา ใหเหมาะสม 

        2.5  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  สามารถวางแผนอัตรากําลังใน

บรรจุแตงตัง้ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น ขาราชการครู บุคลากรทางการศกึษา  ลูกจางประจํา  

และพนักงานจาง เพื่อใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  เกิดประโยชนตอ

ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่  มีประสิทธิภาพ  ความคุมคา  สามารถลด

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

       2.6 เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดาน

การบรหิารงานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

    2.7 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  มีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลัง

ของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความจําเปน

เรงดวน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อบจ., เทศบาล, อบต.) 
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    3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  

    คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ซ่ึงมี

นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา เปนประธาน  มีปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาสวน

ราชการเปนกรรมการ และมีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 1 คน  เปนเลขานุการ จัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้  

    3.1 วเิคราะหภารกจิ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลภู

แลนคา ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบลพ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 

6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร  และ

สภาพปญหาขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

    3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อ

รองรับภารกจิตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของตําบลภูแลนคา   ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ ซ่ึงตามโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา มีการจัด

โครงสรางออกเปน 1 สํานัก    4  กอง  1  ฝาย  (รายละเอียดตามขอ 8.1 หนา 25-29) 

    3.3 กําหนดตําแหนงในประเภท สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนง ให

เหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาใน

สายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ  โดยภาระคาใชจายขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ไมเกินรอยละ

สี่สบิของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 (รายละเอียดตามตารางขอ 9 หนา 35-37) 

    3.3.1 พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัตงิานในภารกจิหลัก ลักษณะงานที่เนนการ

ใชความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานที่เกี่ยวของกับการกําหนด

นโยบายหรือลักษณะงานที่มีความตอเนื่องในการทํางาน  มีอํานาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน   กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังนี้ 

    -  สายงานบริหารงานทองถิ่น  ไดแก ปลัด  รองปลัด 

    -  สายงานอํานวยการทองถิ่น  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  

    -  สายงานวชิาการ  ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปรญิญาตร ี

    -  สายงานทั่วไป ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปรญิญาตร ี

    3.3.2 กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบล      

ภูแลนคา  โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม  เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการใน

การใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง  และตองคํานึงถึง

โครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ  ในองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาประกอบการ

กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 
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    พนักงานจาง : ปฏิบัตงิานเสรมิในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัตงิานเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนตามโครงการหรอืภารกจิในระยะสั้น  หลักเกณฑ

การกําหนดพนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาเปนองคการบรหิารสวน

ตําบลขนาดกลางดวยบรบิท ขนาด และปจจัยหลายอยาง  จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง  2  

ประเภท ดังนี้ 

    -  พนักงานจางทั่วไป 

    -  พนักงานจางตามภารกจิ 

    การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสทิธภิาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการ

กําหนดสายงานและคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกจิขององคการบริหารสวนตําบล

มากยิ่งข้ึน โดยจุดเนนคอื กําหนดสายงานที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พรอมทั้งเอ้ือ

ตอการบรหิารทรัพยากรบุคคล อันไดแก  การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสาย

อาชีพ เปนตน ทัง้นี้องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน 

มีคุณสมบัตทิัง้ในเชิงคุณภาพและปรมิาณเปนอยางไรเพื่อใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุม

อาชีพที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
   - สํานักงานปลัด อบต. คุณสมบัต ิ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการ

บรรจุ และแตงตัง้ใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงาน

ปลัด สวนใหญจะเนนที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย  อํานวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ     

สวนวุฒิการศกึษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  

เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  

ประสบการณที่แตละคนมี 

   - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และ

แตงตัง้ใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนที่เรื่อง

การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศกึษา ที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใช

คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถ

ปฏิบัตงิานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 

   - กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และ

แตงตัง้ใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะ

เนนที่เรื่องสายงานชาง  การกอสราง  การออกแบบ สํารวจ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิ

การศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  

เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  

ประสบการณที่แตละคนมี 
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   - กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คุณสมบัต ิ ความรู ทักษะ คุณวุฒิ

การศกึษาที่ใชในการบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารง

ตําแหนงในกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวนใหญจะเนนที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การ

พัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น  ภูมิปญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  สวนวุฒิ

การศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  

เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  

ประสบการณที่แตละคนมี 

   - กองสวัสดกิารสังคม  คุณสมบัต ิ ความรู ทักษะ วุฒิการศกึษา ที่ใชในการ

บรรจุ และแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกอง

สวัสดกิารสังคม สวนใหญจะเนนที่เรื่องการพัฒนาชุมชน  การบริการสาธารณะ การสังคมสงเคราะห 

การพัฒนาฝกอบรมอาชีพและการพัฒนาสตร ี การสงเสรมิสุขภาพ การสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผู

พิการ และผูดอยโอกาส ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม

ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 

  3.4  การวเิคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน  เปนการนําขอมูล

เวลาที่ใชในการปฏิบัตงิานตามกระบวนการจรงิ (Work  process)  ในอดตี  เพื่อวเิคราะหปรมิาณงานตอ

บุคคลจรงิโดยสมมตฐิานที่วา  งานใดที่ตองมีกระบวนการและเวลาที่ใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอม

ตองใชอัตรากําลังคนมากกวา 

 การนําปรมิาณงานที่เกดิข้ึนแตละสวนราชการ มาเพื่อวเิคราะหการกําหนดอัตรา  และ

คํานวณระยะเวลาที่เกดิข้ึน โดยองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ไดใชวธิคิีดจากสูตรการคํานวณหา

เวลาปฏิบัตริาชการจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  ดังนี้ 
 

            จํานวนอัตราตําแหนงที่ตองการ  =  ปรมิาณงาน(ป) X เวลามาตรฐานตอช้ินงาน 1 ช้ิน (นาท)ี 

        เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป (นาท)ี 

จํานวนวันปฏบิัตริาชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏบิัตริาชการ  

แทนคา        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 
 

   1.  230   คอื จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัตงิาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คอื ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัตงิานราชการ เปนเวลา  6 ช่ัวโมง 

  3.  1,380 คอื จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ช่ัวโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ช่ัวโมง 

  4.  82,800 คอื ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาท ี ดังนัน้ 1,380 x 60 จะได  82,800 นาท ี

การคดิปริมาณงานแตละสวนราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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  3.5 การวเิคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดอัตรากําลัง เปนการนํา

ผลลัพธที่พึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบ

อัตรากําลัง ที่ตองใชสําหรับการสรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย  โดยมีสมมติฐานวา  

หากผลงานที่ผานมาเปรยีบเทยีบกับผลงานปจจุบันและในอนาคตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  อาจจะ

ตองมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม  เพื่อใหเกิดการทํางานที่มี

ประสทิธภิาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกจิของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด  สําหรับการ

สรางผลลัพธที่พึงประสงคใหไดตามเปาหมาย  โดยเนนที่การปฏิบัติงาน  การบริหารราชการ  

สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา (การ

ตรวจประเมิน LPA) 

  3.6  การวเิคราะหขอมูลจากความคดิเห็นแบบ 360 องศา และ Issues: นําประเด็น

การบรหิารคน/องคกรมาพิจารณาอยางนอย 3 ประเด็นดังนี้  

    ประเด็นเร่ืองการจัดโครงสรางองคกร  เนื่องจากการจัดโครงสรางสวน

ราชการและการแบงงานในแตละสวนราชการนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวน

มาก  เชน  หากกําหนดโครงสรางสวนราชการ  หรอื  กําหนดฝาย  มากจะทําใหเกดิตําแหนงงานข้ึนอีก

ตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวนราชการ  งานในสวนราชการ  งานธุรการ  งานสารบรรณและงาน

อ่ืน ซ่ึงองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแต

ละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว  โดยปจจุบันมี 5 สวนราชการ  ไดแก  สํานักงานปลัด       

กองคลัง  กองชาง  กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดกิารสังคม  

   ประเด็นเร่ืองการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล        

ภูแลนคา มีขาราชการที่มีอายุเกนิหาสบิปอยู 1 คนคอื ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปจจุบันอายุ 54 

ป  ดังนัน้จงึตองมีการพิจารณาถงึการเตรยีมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับการเกษยีณอายุของ

ขาราชการ  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับตําแหนงอัตรากําลังที่เหมาะสมข้ึน

ทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุไป  เพื่อใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และสามารถ

คาดการณ  วางแผนกําหนดเพื่อรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเกี่ยวกับกําลังคนได 

    มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา  โดยเปนขอมูลที่

ไดมาจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการซ่ึงประกอบดวย  นายกองคการ

บรหิารสวนตําบลภูแลนคา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคา  และหัวหนาสวนราชการทั้ง 5 สวน  การสอบถาม หรือการสัมภาษณ  ผูบริหารหรือ

หัวหนาสวนราชการขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา   เปนการวางแผนและเตรยีมการในมุมมอง

ของผูบรหิารและผูปฏิบัตงิาน  เพื่อปรับปรุงและกําหนดทศิทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกันระหวาง

ผูบรหิารและผูปฏิบัตงิาน  
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   3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืนๆ  ในกลุม/ขนาด

เดยีวกัน  วามีจํานวนใกลเคียงหรอืแตกตางกันประการใด  เพื่อใชเปนขอมูลการวเิคราะหประเมินความ

ตองการกําลังคนในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ซ่ึงไดแกองคการบริหารสวนตําบลชีบนเพราะเปน

หนวยงานที่มีพื้นที่ตดิกัน จํานวนหมูบาน   ประชากร  ลักษณะภูมิประเทศ  บรบิท ในลักษณะใกลเคียง

กัน  (รายละเอียดอยูในขอ 8.2 หนา 30- 32) 

    3.8  จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลตองไมเกนิ

รอยละสี่สบิของงบประมาณรายจาย 

  3.9   องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคามีแผนการพัฒนาขาราชการหรอืพนักงานสวน

ทองถิ่นทุกคน  โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง  (รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2561-2563)  
 

   4.  สภาพปญหาของพื้นท่ีและความตองการของประชาชน 

   เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลังสามป ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคามีความ

ครบถวน สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตําบล      

ภูแลนคา  วเิคราะหสภาพปญหาในเขตพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบล  วามีปญหาและความจําเปน

พื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ  โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

    1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

      1.1  เสนทางคมนาคมขนสง สวนใหญเปนถนนลูกรัง มีสภาพเปนหลุมเปนบอ มีฝุน

ละออง ปญหาน้ําเซาะขางทางทําใหถนนแคบ ไมสะดวกในการเดนิทางสัญจร และพื้นที่การเกษตรบาง

แหงยังไมมีถนนสําหรับรถบรรทุกวิ่งขนถายผลผลติทางการเกษตรเขาถงึ 

      1.2  ไมมีระบบการระบายน้ํา เพื่อแกปญหาเวลาฝนตกน้ําไหลเขาบานเรือน และ

รองรับน้ําเสยีจากครัวเรอืน 

      1.3  น้ําประปาไมสะอาดและไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

      1.4  ไฟฟายังไมทั่วถึงทุกครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยูหางไกลจากแหลง

ชุมชน รวมถงึไฟฟาสาธารณะรมิทางยังไมทั่วถึงซ่ึงแสงสวางไมเพียงพอกอใหเกิดความไมปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพยสนิ 

      1.5 ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบรโิภค มีไมเพียงพอโดยเฉพาะฤดูแลง 

   2. ดานสังคมและคุณภาพชีวติ 

       2.1 การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนและวัยรุน 

                        2.2 การแพรระบาดของโรคตดิตอ 

                        2.3 ปญหาการกาวเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ

      2.4 ปญหาครอบครัว เด็กและผูสูงอายุอยูตามลําพัง ผูสูงอายุรับภาระในการดูแลเด็ก 
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           2.5 รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 

 3. ดานเศรษฐกจิ 

       3.1 ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ผลผลติลนตลาด และปุย ยาเคมีทาง

การเกษตรมีราคาแพง 

       3.2 กลุมอาชีพตางๆ ในหมูบาน ขาดเสถยีรภาพในการบรหิารจัดการของกลุม ทําให

ไมตอเนื่องและไมยั่งยืน 

       3.3 ผูประกอบอาชีพตางๆ ยังขาดองคความรู และทักษะในการประกอบอาชีพ 

       3.4 แหลงทองเที่ยวไมไดมาตรฐาน ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   4. ดานทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่ง แวดลอม 

        4.1 ปญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชนเพื่ออยูอาศัยและทํากิน 

       4.2 ปญหาไฟปา 

       4.3 การบรหิารจัดการขยะมูลฝอย  ยังไมมีระบบกําจัดขยะภายในชุมชน ไมมีสถานที่

ทิ้งขยะ   
 

  ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

1. ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

         1.1  ความตองการเสนทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการเดนิทาง

และการขนสงผลผลติทางการเกษตร จะมีเพ่ิมมากข้ึน 

        1.2  การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและครัวเรอืนทําใหการใชชีวติประจําและ

กจิกรรมในแตละวันเพ่ิมข้ึน จําเปนตองมีระบบระบายน้ําภายในชุมชนเพื่อรองรับการระบายน้ําเสยีจาก

ครัวเรอืนเพื่อรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยภายในชุมชน 

        1.3  การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและครัวเรอืน ทําใหความตองการใชน้ําเพื่อ

การอุปโภคบรโิภคมีมากข้ึน อาจสงผลใหแหลงน้ําที่ใชในการผลติน้ําประปามีไมเพียงพอตอความ

ตองการ จงึจําเปนตองเพ่ิมแหลงน้ําใตดินและผิวดนิสําหรับผลติน้ําประปาเพ่ิมข้ึน 

               1.4  ขยายเขตไฟฟา และตดิตั้งไฟฟาสาธารณะใหมีไฟฟาและแสงสวางอยางทั่วถงึ

เพียงพอ เพ่ิมความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

               1.5  การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร และการขยายตัวทางการเกษตร การสงเสรมิ

การปลูกพชืทางการเกษตร ทําใหความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบรโิภคมีปรมิาณ

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงทองถิ่นตองบริหารจัดการจัดหาใหเพียงพอ 
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   2. ความตองการดานสังคมและคุณภาพชีวติ 

             2.1  การขยายตัวทางเศรษฐกจิ ปญหาครอบครัว พฤติกรรมเลยีนแบบ อาจสงผลให

การแพรระบาดของยาเสพตดิยังคงมีอยูในชุมชน 

                   2.2  จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเคลื่อนยายแรงงานตางดาว (เม่ือ

เขาสูประชาคมอาเซียน) สง ผลใหเกิดโรคตดิตอตามมา ทองถิ่นตองเฝาระวัง รณรงคใหประชาชนดูแล

รักษาสุขภาพของตนเอง ปองกันและจํากัดแหลงกําเนดิโรคตดิตอ 

      2.3  ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงจะมีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทุกป ทองถิ่น

จงึตองมีการเตรยีมพรอมรับมือในดานสวัสดิการ การอํานวยความสะดวก การสงเสรมิอาชีพและการ

ดูแลสุขภาพของผูสูงอาย ุ

       2.4  คาครองชีพที่สูงข้ึน และการขยายตัวทางเศรษฐกจิทําใหวัยแรงงานไปทํางานใน

เมืองหรอืตางจังหวัดปลอยใหเด็กและผูสูงอายุอยูกันตามลําพัง 

       2.5  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงผลผลติไมมีความแนนอน

ข้ึนอยูกับสภาพดนิฟาอากาศ ประชาชนควรมีอาชีพเสริม เพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 

ทองถิ่นควรใหการสนับสนุนสงเสรมิกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดใหแกประชาชนเพ่ิมข้ึน 

3. ความตองการดานเศรษฐกจิ 

            3.1  ปญหายังคงมีตอเนื่อง โดย เฉพาะเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคา

ขายอยางเสรทีําใหเกดิการแขงขันทัง้ดานราคาและคุณภาพของผลผลติ ทองถิ่นจงึตองสงเสรมิใหกลุม

เกษตรกรไดพัฒนาศักยภาพการผลติและคุณภาพของสินคาใหสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได 

และตองสงเสรมิการเกษตรอินทรยี เพื่อลดตนทุนการผลติ และเพื่อสง เสรมิสุขอนามัยของผูบรโิภคไป

พรอมกัน 

         3.2  เนื่องจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่มีการคา ขายอยางเสรี ทําให

การแขงขันทางเศรษฐกจิสูง จะเกดิการรวมตัวของกลุมอาชีพตางๆ เพื่อพัฒนาการผลติและผล ผลติให

มีคุณภาพเพื่อแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได ทองถิ่นควรใหการสงเสรมิพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน

งบประมาณใหแกกลุมอาชีพตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

       3.3  เนื่องจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่มีการคา ขายอยางเสรี ทําให

การแขงขันทางเศรษฐกจิสูง ทองถิ่นควรใหการสงเสรมิดานองคความรูและทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผูประกอบอาชีพดานตางๆ เพื่อใหเกดิการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

        3.4  การทองเที่ยวเปนการกระตุนเศรษฐกจิเพ่ิมรายไดใหแกคนในชุมชนไดอีกทาง

หนึ่ง หากแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหไดมาตรฐานเปนที่รูจักของคนทั่วไปนักทองเที่ยว

เขามาเที่ยวมากข้ึน สงผลใหชุมชนมีรายไดจากนักทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน ทองถิ่นควรใหความสําคัญในการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวปรับปรุงพัฒนาใหไดมาตรฐานทัง้ดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
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   4. ความตองการดานทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่ง แวดลอม 

       4.1  แนวโนมการขยายตัวของจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน ทําใหมีการบุกรุกเขาไปในเขต

ที่สาธารณะเพื่อสรางที่อยูอาศัย และลุกล้ําทีส่าธารณะเพื่อทําการเกษตร มากข้ึน 

                4.2  เกดิจากความมักงายขาดความยัง้คิดของน้ํามือมนุษย และไฟปาที่เกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาตเินื่องจากภาวะโลกรอนในปจจุบันที่มีความรุนแรงมากข้ึน 

      4.3  แนวโนมการขยายตัวของจํานวนประชากรและการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ทําให

ปรมิาณขยะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเปนเงาตามตัว หากปลอยใหครัวเรอืนกําจัดเองคงไมเพียงพอ อาจมีการ

ลักลอบนําขยะไปทิ้งในที่สาธารณะซ่ึงจะกอใหเกิดมลพิษอ่ืนๆ ตามมา 
 

          5.  ภารกจิ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคานั้นเปนการสรางความ

เขมแข็งของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน ใน

เขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ในทุกดานการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ใน

พื้นที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง  

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของ

ประชากร  นอกจากนัน้ยังไดเนนการสงเสรมิ  และสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนา

เยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยดึกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวน

ดานพัฒนาอาชีพนัน้  จะเนนพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนพ่ึงตนเองในทองถิ่น และยังจัดใหตั้งเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงโดยสวนรวม 

   การวเิคราะหภารกจิ อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตาม

พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใชเทคนิค SWOT  เขามาชวยทั้งนี้เพื่อใหทราบวาองคการบริหาร

สวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของ

ประชาชนไดอยางไร โดยวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการดําเนินการตามภารกิจ

ตามหลัก  SWOT องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคากําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลอง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 

นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพ

ปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2552  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
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5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐานมภีารกจิท่ีเกี่ยวของดังนี ้

(1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

(2)  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 

(3)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรอืแสงสวางโดยวธิอ่ืีน (มาตรา 68 (2)) 

(4)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 16 (4)) 

(5)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 

(6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวติ มภีารกจิท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

(1)  สงเสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน  ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6)) 

(2)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3)) 

(3)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกฬีาการพักผอนหยอนใจและ  

      สวนสาธารณะ  (มาตรา 68(4)) 

(4)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตร ีคนชรา และ       

      ผูดอยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

(5)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่วกับที่อยูอาศัย (มาตรา  

      16(12)) 

(6)  การสงเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน  

      (มาตรา 16(15)) 

(7)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา16(19)) 

  5.3  ดานการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มภีารกจิท่ี

เกี่ยวของ ดังนี ้

(1)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 

(2)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ   

(มาตรา 68(8)) 

(3)  การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 

(4)  จัดใหมีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 

(5)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมือง    

(มาตรา 16  (17)) 

(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

5.4  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียวมภีารกิจท่ี

เก่ียวของดังนี ้

(1)  สงเสรมิใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
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(2) ใหมีและสงเสรมิกลุมเกษตรกร และกจิการสหกรณ (มาตรา 68(5)) 

(3)  บํารุงและสงเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

(4)  ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 

(5)  การทองเที่ยว (มาตรา 68(12)) 

(6)  กจิการเกี่ยวกับการพาณชิ (มาตรา 68(11)) 

(7)  การสงเสรมิ การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 

(8)  การพาณชิยกรรมและการสงเสรมิการลงทุน (มาตรา  16(7)) 

5.5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมมี

ภารกจิท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1)  คุมครอง ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

 (มาตรา 67 (7)) 

(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดนิ และที่สาธารณะรวมทัง้   

          กําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

(3)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ (มาตรา 17(12)) 

5.6  ดานการศาสนา  ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ี

เก่ียวของดังนี ้

    (1)   บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันด ี

          งามของทองถิ่น(มาตรา 67(8)) 

         (2)   สงเสรมิการศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

         (3)   การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 

          (4)  การสงเสรมิการกฬีา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดงีามของทองถิ่น  

    (มาตรา 17(18)) 

5.7  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏบิัตภิารกจิของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกจิท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้

    (1)  สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนา 

         ทองถิ่น (มาตรา 17(25))  

(2) ปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรอื

บุคลากร  ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9)) 

(3) สงเสรมิการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 

      16(16)) 

    (4)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัตหินาที่ขององคกรปกครอง 

          สวนทองถิ่น (มาตรา 17(3)) 
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   (5)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เช่ือมตอระหวางองคกร

ปกครอง สวนทองถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
 

     ภารกจิทัง้ 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบรหิารสวนตําบลจะ

สามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคาไดเปนอยางดี  มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการของ

องคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารของ

องคการบรหิารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส

การพัฒนาในอนาคตขององคกร 

 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา    

(ใชการวเิคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ

ดานเศรษฐกจิ, ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) องคการบรหิารสวนตําบลภูแลน

คา  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการ

วเิคราะหใชหลัก SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค)  ดังนี้  

  จุดแข็ง (S:Strensth) 

 1. มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการทําการเกษตร สามารถเพาะปลูกพชืเศรษฐกิจหลายชนิด 

ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย และยางพารา  

 2. มีแหลงน้ําธรรมชาต ิเชน หวย หนอง คลอง บงึ เพื่อทําการเกษตร 

 3. มีทรัพยากรปาไม ภูเขา และมีน้ําชีไหลผานตอนบนเหมาะที่จะสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ  

 4. มีทรัพยากรธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ เชน ผักหวาน เห็ด หนอไม  เปนตน 

 5. มีโรงเรยีนสถานศกึษาเพียงพอ สามารถรองรับการเรยีนของเด็กนักเรยีนไดอยางท่ัวถงึ 

 6. มีสถานบรกิารดานสาธารณสุขและบุคลากร โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

จํานวน 2 แหง สําหรับใหบรกิารประชาชน 

 7. มีบรกิารรถหนวยการแพทยฉุกเฉนิไวคอยบรกิารผูปวยหรอืผูประสบเหตุในตําบล 

 8. มีที่พักสายตรวจ 1 แหง สําหรับสอดสองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

 9. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึง  

ปจจุบัน 
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 10. ผูนําชุมชนสมานสามัคคีมีความรวมมือกันในการปกครองและการบรหิารการพัฒนา 

 11. มีองคการบริหารสวนตําบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะ

และแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน 

 12. มีการประสานความรวมมือกันระหวางองคการบรหิารสวนตําบลกับภาคีเครอืขาย 

 13. มีกลุม/มวลชน/องคกรตางๆ ที่เอ้ือประโยชนใหกับคนในชุมชน 

 14. มีการรวมกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดเสรมิภายในครัวเรอืน 

 15. มีเสนทางคมนาคมขนสงเช่ือมตอระหวางหมูบาน และตําบล  

 16. มีที่สาธารณะประโยชนสําหรับพัฒนาเพื่อใชประโยชนรวมกันไดในชุมชน 

 จุดออน (W:Weakness) 

1. ฝนไมตกตองตามฤดูกาล 

2. มีแหลงตนน้ําแตขาดการพัฒนาระบบการกักเก็บที่ดทีําใหน้ําไมพอใชตลอดป 

 3.  ขาดระบบการวางผังเมืองที่ไดมาตรฐาน 

 4.  เสนทางคมนาคมยังไมไดมาตรฐาน 

 5.  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีไมเพียงพอ 

 6. ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน 

 7. เด็กและเยาวชนบางสวนที่มีพฤตกิรรมที่เสี่ยงตอการเสพสารเสพตดิ 

 8.  ปญหาหนี้สินในครัวเรอืน 

 9.  ประชาชนขาดแหลงเงนิทุนที่ใชในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 

 10.  พื้นที่การเกษตรสวนใหญไมมีเอกสารสทิธิ ์

   11.  มีการบุกรุก รุกล้ําที่สาธารณประโยชน 

  12.  ที่ดนิสวนใหญเปนของ สปก.และปาสงวนแหงชาต ิถูกจํากัดในดานการพัฒนาเพื่อ 

   เพ่ิมมูลคาของที่ดนิ เชน การพัฒนาดานกจิการพาณชิย 

 13.  ประชาชนยังมีคานยิมที่ใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

 14. แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ยังไมไดรับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ขาดการบรหิาร 

  จัดการ 

 15.  ขาดการสงเสรมิดานการกฬีา 

 โอกาส (O:Opportunity) 

 1.  จังหวัดชัยภูมิสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ที่มี

แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพ ัฒนาจังหวัด 

 2.  มีความเหมาะสมในการลงทุนดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 3.  สามารถพัฒนาเศรษฐกจิดานการทองเที่ยว 
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 4.  การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพปญหา

และความตองการของประชาชนทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมไดดยีิ่งข้ึน และมีอิสระในการบรหิารจัดการ

ในพื้นที่มากข้ึน 

 5.  รัฐบาลมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง 

 6.  นโยบายสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ.2558  

 อุปสรรค (T:Threat) 

 1.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนนิการ 

 2.  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา 

 3.  กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 4.  ปจจัยการผลิตในภาคเกษตรมีราคาสูงข้ึน สงผลกระทบตอการผลติภาคเกษตรและ

ความเปนอยูของประชาชน 

 5.  ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ํา การลงทุนเพื่อการผลติสูง 

 6.  ผลกระทบจากความขัดแยงทางการเมืองระดับประเทศ 

 7.  ปญหาภัยคุกคามตางๆ จากการเปดเสรีการคาในกลุมประเทศอาเซียน 

 8.  ปญหาภัยธรรมชาต ิ

 9.  การกระจายอํานาจยังไมมีประสิทธภิาพในการใหบริการประชาชน 

 10. ทัศนคตทิี่เหมาะสมตอการพัฒนาของผูที่เกี่ยวของอยูในเกณฑต่ํา 
 

ยุทธศาสตรชาต ิ( Country  Strategy ) 

 แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 

 คณะรัฐมนตรไีดมีมตเิม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตัง้คณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20ป 

ใหคณะรัฐมนตรพิีจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล       

(ป 2558 -2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป 2560 เปนตนไป) ในการที่จะบรรลุวสิัยทัศนและ

ทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้นจําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปใน

ทศิทางเดยีวกันดังนัน้จงึจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาต ิ ในระยะยาวเพื่อถายทอดแนวทางการ

พัฒนาสูการปฏิบัตใินแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจถงึอนาคต 

ของประเทศไทยรวมกันและเกดิการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ทัง้ประชาชนเอกชนประชาสังคม 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ และบรรลุวสิัยทัศน  

 

 



 

16 
 

 “ประเทศไทยมคีวามมั่นคงมั่งคั่งย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคงมั่งคั่งย่ังยืน”เพื่อใหประเทศมีขีด

ความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยูดกีินดีสังคมมี

ความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม  ซ่ึงยุทธศาสตรชาตทิี่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 

ปตอจากนี้ไปจะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

 

(1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 

(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยีมกันทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมี

สาระสําคัญของแตละยุทธศาสตรสรุปไดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ

และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสรางความเช่ือม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและ

ประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทยกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ  อาท ิ

(1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัด

คอรรัปช่ันสรางความเช่ือม่ันในกระบวนการยุตธิรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร

จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจเพื่อปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ

เรยีบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา

ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  เพื่อใหประเทศไทย

สามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลติภาพการผลติและการใช 

นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม

เกษตรและบรกิารการสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการคา 



 

17 
 

และการเปนผูประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูป

และพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดานอันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตร

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยและการบรหิารจัดการทัง้ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง

ความเช่ือม่ันการสงเสรมิการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 

ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาตกิารคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคและ

เปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลติและบรกิารบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ

ผลติและบรกิาร  โดยมุงสูความเปนเลศิในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและ

ในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเปน

แหลงอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

  - ภาคเกษตรโดยเสรมิสรางฐานการผลติใหเขมแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของภาคเกษตรสงเสรมิเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็งและการพัฒนาสินคาเกษตรที่มี

ศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใชดจิทิัลและการคามาเพ่ิม

มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบรกิารโดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศและเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมโดยการยกระดับบรกิารที่เปนฐานรายไดเดมิเชนการทองเที่ยวและพัฒนาใหประเทศ

ไทยเปนศูนยกลางการใหบรกิารสุขภาพธุรกจิบรกิารดานการเงนิและธุรกจิบรกิารที่มีศักยภาพอ่ืนๆเปน

ตน 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากลและพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวมมีการจัดการ

สิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกจิที่สอดคลองกับศักยภาพ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการขนสงดานพลังงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวจิัยและพัฒนา 
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 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศสงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆเพ่ิมบทบาทของไทยใน

องคกรระหวางประเทศรวมถงึสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให

เปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกายใจสตปิญญามีความเปนสากลมีทักษะการคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรูคุณคาความเปนไทยมี

ครอบครัวที่ม่ันคงกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

 (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติใหสนับสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพเทาเทยีมและทั่วถงึ 

(3) การปลูกฝงระเบยีบวนิัยคุณธรรมจรยิธรรมคานยิมที่พึงประสงค 

(4) การสรางเสรมิใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

(5) การสรางความอยูดมีีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบมเพาะจติใจใหเขมแข็ง 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

เพื่อเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหทั่วถงึลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาค

และเปนธรรมกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ  อาท ิ

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกจิและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบรกิารและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง 

ของชุมชน  

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละมีความม่ันคงดานน้ํารวมทัง้มี

ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาตแิละพัฒนามุงสูการเปนสังคมสเีขียวกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ  อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

(2) การวางระบบบรหิารจัดการน้ําใหมีประสทิธภิาพทัง้ 25 ลุมน้ําเนนการปรับระบบการ

บรหิารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
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6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองให

ความสําคัญ  อาท ิ

 (1) การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกจิของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 (4) การตอตานการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบตางๆใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 

(6) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

  วสัิยทัศน  

“เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรม เปนแหลงผลิตอาหารพลังงาน

ทดแทนสําคัญ และเปนสังคมคุณภาพที่พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน” 

  พันธกจิ 

  1. สงเสรมิการพัฒนาการศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

  2. พัฒนาคุณภาพชีวติและความเปนอยูที่ดขีองประชาชน 

  3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 

  4. พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว 

  5. สงเสรมิการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 

  6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของ

จังหวัด 

  7. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  8. บรหิารจัดการบานเมืองที่ด ีมีประสทิธภิาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

  ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวติและความเปนอยู  

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสรมิการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 
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  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทาง

การตลาดและการเช่ือมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตรท่ี 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและ

ยั่งยนื 

  ยุทธศาสตรท่ี 8 การบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ีมีประสทิธภิาพ 

ยุทธศาสตรขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 1. วสัิยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดง

สถานการณในอุดมคต ิ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะ

สามารถสะทอนถงึสภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวสิัยทัศนไว ดังนี้ 
 

 “การบริหารอยางมสีวนรวม  สงเสริมคุณภาพชีวติท่ีด ี

มกีารทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  เกษตรกรรมคุณภาพย่ังยืน  มุงสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” 
 

   2. ยุทธศาสตร 

   องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเปน

จุดมุงหมายและเปนกรอบในการพัฒนาที่จะใหเกดิข้ึนหรอืบรรลุผลในอนาคตขางหนา โดยการกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาไดยึดหลักวิชาการจากผลการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน จึงไดกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

ยทุธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานคุณภาพชีวติและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานเศรษฐกจิและสงเสรมิอาชีพ 
 

 3. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา/เปาประสงค 

      1. สนับสนุนระบบการบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ีตามหลักธรรมาภิบาลโดยให

ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสนิใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อใหเกดิความโปรงใสในการ

บรหิารและการปกครอง 

       2. บรหิารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการทองเที่ยวอยางครบถวน

และยั่งยนื 
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      3. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายใน

ชุมชน 

      4.  กอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบรหิารสวนตําบลใหมี

ความสะดวกไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ดานคมนาคมขนสง ดานความสงบเรยีบรอยและความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 

      5. เสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดานจิตใจดานสุขภาพอนามัย ดาน

สวัสดกิารและสังคม ดานกฬีาใหมีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได 

      6. สนับสนุนเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกจิระดับบุคคล  ครอบครัว

และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลติผลทางการเกษตรอินทรยีใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนา

ฝมือในการผลติเพ่ิมมูลคาของสนิคา 

    4 ตัวช้ีวัด 

  1. จํานวนประชาชนที่เขารวมกจิกรรมตางๆของ อบต. 

  2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมในดานตางๆ 

  3. จํานวนประชาชนที่ไดรับการบรกิารสาธารณะ จาก อบต. 

  4. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน 

  5. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่พัฒนาและสงเสรมิการทองเที่ยว 

  6. จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  7. จํานวนถนนที่สรางไดมาตรฐาน 

  8. จํานวนครัวเรอืนที่มีไฟฟาใช 

  9. จํานวนครัวเรอืนที่มีน้ําประปาใช 

  10. จํานวนแหลงน้ําที่ใชประโยชนในการทําการเกษตรและ การอุปโภคบรโิภค 

  11. จํานวนประชาชนที่ไดรับการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

  12. จํานวนประชาชนที่ไดรับความใสใจดานสุขภาพ 

  13. จํานวนประชาชนที่ไดรับสวัสดกิารตามสทิธทิี่ควรไดรับจากภาครัฐ 

  14. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่สงเสรมิใหครัวเรอืนและกลุมอาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

   5 คาเปาหมาย 

  1. การจัดการภาครัฐที่ดแีละมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  2. แหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักของคนทั่วไป สรางรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชน 

  3. ทรัพยากรธรรมชาตมีิความอุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยู 

  4. การบรกิารดานโครงสรางพื้นฐานมีความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว 

  5. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ด ี

  6. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได 
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   6 กลยุทธ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี 

  1. สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 

  2. สงเสรมิพัฒนาบุคลากรและองคกรใหมีประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

  3. สงเสรมิการพัฒนาจัดระเบยีบของชุมชนและสังคม 

  4. การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

  1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการทองเที่ยว 

  2. สงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยว 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  1 .  สรางจิตสํานึกและสง เสริมให ชุมชน มีส วนร วมในการอนุ รักษ และฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  2. สงเสรมิและสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  3. สงเสรมิและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1. การกอสรางปรับปรุงและซอมแซมถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา

ใหเปนไปดวยความสะดวก 

  2. การขยายเขตปรับปรุงและซอมแซมไฟฟาภายในหมูบาน 

  3. การกอสรางขยายเขตปรับปรุงและซอมแซมระบบประปา 

  4. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและการบรโิภค-อุปโภค 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานคุณภาพชีวติและสังคม 

  1. สงเสรมิกจิกรรมงานรัฐพิธ ีศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

  2. พัฒนาและสงเสรมิการศกึษา 

  3. พัฒนาและสงเสรมิกจิกรรมดานสาธารณสุข 

  4. การพัฒนาและสงเสรมิดานสวัสดกิารของชุมชน 

  5. การพัฒนาและสงเสรมิการกฬีาและนันทนาการ 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานเศรษฐกจิ และสงเสริมอาชีพ 

  1. สงเสรมิศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร 

  2. สงเสรมิการสรางงานสรางอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน 

  3. การใชที่ดนิเพื่อการเกษตร 

 

 

 



 

23 
 

 6.  ภารกจิหลักและภารกจิรองท่ี องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนนิการ 

  ภารกจิหลัก 

   1.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

   2.  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

    3.  การสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

  4.  การพัฒนาและสงเสรมิการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

   5.  การพัฒนาสงเสรมิสุขภาพและการสาธารณสุข 

   6.  การควบคุมและปองกันโรคติดตอ 

   7.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  8.  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

   9.  การสงเสรมิการเกษตรและอาชีพใหแกประชาชน 

   10.  การสงเสรมิการศกึษาใหแกประชาชน 

   11.  การพัฒนาการเมืองและการบริหารงาน 

   12.  การพัฒนารายไดองคการบริหารสวนตําบล 

   13.  การแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน 

  ภารกจิรอง 

   1.  การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสรมิประเพณทีองถิ่น 

   2.  การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

  3.  การสงเคราะหผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส 

   4.  การสนับสนุนและสงเสรมิการอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

   5.  การสงเสรมิและพัฒนาอาชีพประชาชน 

  6.  การสนับสนุนและสงเสรมิการกฬีาและการออกกําลังกาย 

   7.  การจัดหาสถานที่พักผอนและออกกําลังกาย 

   8.  การสรางความเขมแข็งของชุมชน (ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ) 

   9.  การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 

   10.  การพัฒนาสาธารณูปโภค 

   11.  การพัฒนาความรูแกประชาชน  สมาชิก อบต. และพนักงานสวนตําบล 

   12.  การพัฒนาดานการบรหิารและการบริการประชาชน 
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   7.  สรุปปญหา  และแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบ

อัตรากําลัง 

  องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน     

1  สํานัก  4 กอง  1  ฝาย ไดแก   

1. สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล   

1.1  ฝายบรหิารทั่วไป 

   2.  กองคลัง   

   3.  กองชาง   

   4.  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

   5.  กองสวัสดกิารสังคม   
 

   ทัง้นี้  ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล จํานวนทัง้สิ้น  19  อัตรา  พนักงาน

จางตามภารกจิ(ที่ไดรับคาตอบแทนจากเงนิรายไดของ อบต.) จํานวน  6  อัตรา  ครูผูดูแลเด็ก (พนักงาน

ครูองคการบรหิารสวนตําบล ที่ไดรับเงนิคาตอบแทนจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ) จํานวน 3 อัตรา   

พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยครผููดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก (ที่ไดรับเงนิคาตอบแทนจากเงนิอุดหนุน 

เฉพาะกิจ) จํานวน  4  อัตรา  พนักงานจางทั่วไป จํานวน  5  อัตรา  แตเนื่องจากที่ผานมาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีภารกจิและปรมิาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจํานวนมากในสวนราชการองคการบริหาร

สวนตําบล     ภูแลนคา  และจํานวนบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงได

อยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ดังนั้น  ขณะนี้จึงยังไมมีความจําเปนตองกําหนดตําแหนง

พนักงานสวนตําบลเพ่ิม สวนตําแหนงที่ยังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ได

ดําเนนิการรองขอให กสถ. ดําเนนิการสรรหาใหเรยีบรอยแลว  คาดวา ในปงบประมาณ  2561 – 2563  

ตามกรอบอัตรากําลัง  3  ป จะไดพนักงานสวนตําบลมาบรรจุแตงตั้งครบทุกตําแหนง เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน  และแกไขปญหาการบริหารงานภายในสวนราชการองคการบริหารสวน

ตําบลภูแลนคาตอไป 
 

8.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

  จากการที่องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  มีภารกิจ  อํานาจหนาที่ที่จะตอง

ดําเนินการแกไข ปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบรหิารสวนตําบล   และตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 

๒๕๔๒ โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ  จํานวน  1  สํานัก  4  กอง  1  ฝาย   ดังนี้ 

ดังนี้    
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8.1  โครงสรางสวนราชการ 

 

อยูในEXCEL หนา 25 - 29 
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  8.2 การวเิคราะหการกําหนดตําแหนง 

  ตามขอ 8.1  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ไดวเิคราะหภารกจิหลักและภารกิจ

รอง  ปริมาณงาน  รวมทั้งโครงสรางการกําหนดสวนราชการ เพื่อประมาณการใชอัตรากําลังของ

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในอนาคตในระยะเวลา  3  ป  ตอไปขางหนา  วาจะมีการใช

อัตรากําลังพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางจํานวนเทาใด  จงึจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณ

งาน  และความคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ทั้งนี้  เพื่อให

การบรหิารงานเปนไปอยางมีประสทิธภิาพ  ประสทิธผิลและประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนไปอยางมีคุณภาพ  จงึกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในกรอบอัตรากําลัง  3  

ปในแตละสวนราชการตางๆ  ดังตอไปนี้ 

  1.  สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

   -  ปรมิาณงานตอป    1,186,280 / 82,800   

  -  จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ    16.25  (ปจจุบันมี  13  อัตรา) 

  2.  กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา   

  -  ปรมิาณงานตอป    577,075 / 82,800   

   -  จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ    9.16  (ปจจุบันมี  6  อัตรา) 

 3.  กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

  -  ปรมิาณงานตอป    333,603 / 82,800   

   -  จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ   6.89   (ปจจุบันมี  4  อัตรา) 

   4.  กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

  -  ปรมิาณงานตอป      832,260 / 82,800   

   -  จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ     10. 53   (ปจจุบันมี  10  อัตรา) 

 5.  กองสวัสดกิารสังคม องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

  -  ปรมิาณงานตอป   269,115 / 82,800   

   -  จํานวนตําแหนงอัตราที่ตองการ     3.25    (ปจจุบันมี  3  อัตรา) 
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ตารางเปรยีบเทยีบกับ อบต.ใกลเคียง (อบต.ภูแลนคา และ อบต.ชีบน) 

รายการ อบต.ภูแลนคา อบต.ชีบน 

รายได    29,093,502 บาท    34,988,000 บาท 

จํานวนประชากร        4,588  คน         5,985  คน 

ขนาดพื้นที ่       126 ตร.กม.              130.864  ตร.กม.         

จํานวนขาราชการ (ตําแหนง)             19               16 

ลูกจางประจํา (คน)              0              2 

พนักงานจาง (คน)              11             21 

พนักงานครู  7 7 
 

 และเพื่อใหการบริหารงานขององคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  เปนไปอยางมีประสทิธภิาพ  

ประสทิธผิล  โดยไดดําเนนิการวเิคราะหคางาน และ เปรยีบเทยีบกรอบอัตรากําลังกับ อปท.ใกลเคียง 

การเปรียบเทียบกรอบอัตรากําลังในพ้ืนท่ีใกลเคยีง 
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อบต.ภูแลนคา อบต.ชีบน

พน ักงานส่วนตําบล
พน ักงานครู
ลูกจ้าง
พน ักงานจ้าง

 

 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบกรอบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  กับ 

องคการบริหารสวนตําบลชีบน ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลที่มี ประชากร  ขนาดใกลเคียงกัน  

บรบิท  ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพื้นที่ตดิตอกัน  พบวา การกําหนดอัตรากําลังพนักงาน

สวนตําบลขององคการบรหิารสวนตําบลชีบน มีนอยกวา กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลภูแลนคา 

มีพนักงานสวนตําบล  จํานวน  19  ตําแหนง  สวนกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการ

บรหิารสวนตําบลชีบน มีจํานวน  16  ตําแหนง  ลูกจางประจํา  2  คน  พนักงานจาง องคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคามี 11  คน  องคการบรหิารสวนตําบลชีบนมี  21  คน ซ่ึงมีมากกวาภูแลนคาเพราะ 

องคการบรหิารสวนตําบลชีบนมีพนักงานจาง จัดเก็บขยะและพนักงานขับรถขยะดวยและมีพื้นทีม่ากกวา

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  ซ่ึงองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคายังไมมีรถเก็บขยะ และยังไมมี

การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคามี  7  คน 
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สวนองคการบริหารสวนตําบลชีบนมีครู 7 คน เชนเดียวกัน  ซ่ึงรวมแลวองคการบริหารสวนตําบล      

ภูแลนคา  มีขาราชการและพนักงานจาง รวม  37  อัตรา สวนองคการบริหารสวนตําบลชีบนมี

ขาราชการและพนักงานจางรวม  47  อัตรา  รายไดขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  

29,093,502  บาท  องคการบริหารสวนตําบลชีบน  34,988,000  บาท  จํานวนประชากรองคการ

บริหารสวนตําบลภูแลนคามี 4,588 คน ขององคการบริหารสวนตําบลชีบนมี  5,985 คน  พื้นที่

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคามี 126 ตร.กม.  ขององคการบรหิารสวนตําบลชีบนมี  130.864  ตร.

กม. ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุมเหมือนกับองคการบรหิารสวนตําบลชีบน   สรุป

โดยรวมไมวาจะเปนดานอัตรากําลัง  รายได  ประชากร พื้นที่ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคามีนอย

กวาองคการบรหิารสวนตําบลชีบน  

   ดังนั้น การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  ของ

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ขณะนี้จึงยังไมมีความจําเปนตองกําหนดตําแหนงพนักงานสวน

ตําบลเพ่ิม สวนตําแหนงที่ยังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา  ไดดําเนินการรอง

ขอให กสถ. ดําเนนิการสรรหาใหเรียบรอยแลว  คาดวา ในปงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบ

อัตรากําลัง  3  ป จะไดพนักงานสวนตําบลมาบรรจุแตงตัง้ครบทุกตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

กรอบอัตรากําลัง  3  ป ระหวาง ป   2561 - 2563 

ลํา  

ดับ   

ที ่

สวนราชการ 

 กรอบ 

 อัตรา 

กําลัง

เดมิ 

 

อัตราตําแหนงที่คาด

วาจะตองใชในชวง

ระยะเวลา 3 ป 

ขางหนา 

อัตรากําลังคน       

เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

2561  2562 2563  2561  2562  2563  

1 นักบรหิารงานทองถิ่น  ระดับกลาง(ปลัด อบต.) 

(10-3-00-1101-001) 
1 1 1 1 - - - 

 

 สํานักงานปลัด อบต. (01)         

2 นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน  

(10-3-01-2101-001) 

1 1 1 1 - - -  

3 นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน 

 (10-3-01-2101-002) 

1 1 1 1 - - -  

4 นักจัดการงานทั่วไป  (ปก/ชก) 

(10-3-01-3101-001) 

1 1 1 1 - - -  

5 นักวเิคราะหนโยบายและแผน  (ปก/ชก) 

(10-3-01-3103-001) 

1 1 1 1 - - -  

6 นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) 

(10-3-01-3102-001) 

1 1 1 1 - - -    

 

7 เจาพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 

(10-3-01-4101-001) 

1 1 1 1 - - -  

8  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (ปง/ชง)   (10-3-01-4805-001) 

1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจางตามภารกจิประเภทผูมีทักษะ         

9 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

(รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค) 
1 1 1 1 - - - 

 

10 พนักงานขับรถยนต (รถยนตสวนกลาง) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจางทั่วไป         

11 นักการภารโรง 1 1 1 1 - - -  

12 คนงานทั่วไป(คนครัว)   1 1 1 1 - - -  

13 คนงานทั่วไป(คนสวน)   1 1 1 1 - - -  

14 คนงานทั่วไป(พนักงานขับรถกูชพีฉุกเฉนิ EMS)   1 1 1 1 - - -  

 กองคลัง (04)         

15 นักบรหิารงานการคลัง  ระดับตน 

(10-3-04-2101-001) 

1 1 1 1 - - -  
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ลํา  

ดับ   

ที ่

สวนราชการ 

 กรอบ

อัตรา 

กําลัง

เดมิ 

 

อัตราตําแหนงท่ีคาด 

วาจะตองใชในชวง 

   ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน       

เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

 2561  2562 2563  2561  2562 2563  

16 นักวชิาการเงนิและบัญช ี (ปก/ชก) 

(10-3-04-3201-001) 

1 1 1 1 - - -  

17 เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง/ชง) 

(10-3-04-4204-001) 

1 1 1 1 - - -  

18 เจาพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) 

(10-3-04-4203-001) 

1 1 1 1 - - -  

  พนักงานจางตามภารกจิประเภทผูมีคุณวุฒิ          

19 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -  

20 ผูชวยเจาพนักงานการเงนิและบัญชี 1 1 1 1 - - -  

 กองชาง (05)         

21 นักบรหิารงานชาง ระดับตน 

(10-3-05-2103-001) 

1 1 1 1 - - - 
 

22 นายชางโยธา   (ปง/ชง) 

(10-3-05-4701-001) 

1 1 1 1 - - - 
 

 พนักงานจางตามภารกจิประเภทผูมีคุณวุฒิ         

23 ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจางทั่วไป         

24 คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

 กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)         

25 นักบรหิารงานการศกึษา ระดับตน 

(10-3-08-2107-001) 

1 1 1 1 - - -  วางเดมิ  (อยู  

 ระหวางการ 

 ดําเนนิการของ  

 ก.กลาง) 

26 นักวชิาการศกึษา(ปก/ชก) 

 (10-3-08-3803-001) 

1 1 1 1 - - -  วางเดมิ 

 (รองขอ กสถ.) 

27 เจาพนักงานธุรการ(ปง/ชง) 

(10-3-08-4101-002) 

1 1 1 1 - - -  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         

28 ครู  (36-2-0225) (103082203661) 1 1 1 1 - - - เงนิอุดหนุน 

29 ครู  (36-2-0498) (103082203934) 1 1 1 1 - - - เงนิอุดหนุน 

30 ครู  (36-2-0499) (103082203935) 1 1 1 1 - - - เงนิอุดหนุน 
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ลํา  

ดับ   

ที ่

สวนราชการ 

 กรอบ 

อัตรา 

กําลัง

เดิม 

 

อัตราตําแหนงท่ีคาด 

วาจะตองใชในชวง 

   ระยะเวลา 3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน       

เพิ่ม / ลด 
หมายเหตุ 

 2561 2562  2563  2561  2562 2563  

  พนักงานจางตามภารกจิ ประเภทผูมีทักษะ         

31 ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2 - - -  เงนิอุดหนุน 

 พนักงานจางทั่วไป         

32 ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 2 2 2 2 - - -  เงนิอุดหนุน 

 กองสวัสดกิารสังคม (11)         

33 นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม ระดับตน 

(10-3-11-2105-001) 

1 1 1 1 - - - 
 

34 นักพัฒนาชุมชน(ปก/ชก)  

(10-3-11-3801-001) 

1 1 1 1 - - -  

  พนักงานจางตามภารกิจประเภทผูมีคุณวุฒิ          

35 ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

 รวม 37 37 37 37 - - -  
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สรุปกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563) 

ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

ลํา 

ดับท่ี 
สวนราชการ 

กรอบ

อัตรา 

กําลัง

เดมิ 

 

 

อัตราตําแหนงที่คาดวาจะตอง

ใชในชวงระยะเวลา 3 ป 

ขางหนา 

อัตรากําลังคน 

เพิ่ม / ลด หมายเหตุ 

  2561    2562  2563 2561 2562 2563 

  1. ปลัด อบต. 1 1 1 1 - - -  

2. สํานักปลัด  13 13 13 13 - - -  

3. กองคลัง 6 6 6 6 - - -  

4. กองชาง 4 4 4 4 - - -  

5. กองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

10 10 10 10 - - -  

6. กองสวัสดกิารสังคม 3 3 3 3 - - -  

รวม 37 37 37 37 - - -  
 

 หมายเหตุ  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  มศูีนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  4  ศูนยฯ ดังนี ้

   ครู           จํานวน  1  คน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวดัศลิาอาสน) 

   ครู              จํานวน  1  คน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางวังน้ําเย็น) 

   ครู               จํานวน  1  คน  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวาเฒา) 

 พนักงานจางตามภารกิจ  

  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  จํานวน  2  คน  

 พนักงานจางท่ัวไป 

  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป)              จํานวน  2  คน  

                       มเีด็กรวมท้ังส้ิน   74   คน 

   1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวาเฒา   

    - ครู (คศ.1)     จํานวน  1  คน  

   - ผูดูแลเด็ก(ท่ัวไป)     จํานวน  1  คน                มเีด็ก จํานวน  22  คน 

  2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน   

  -  ครู (คศ.1)    จํานวน  1  คน 

   -  ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)        จํานวน  1  คน         มเีด็ก จํานวน  21  คน  

  3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางวังน้ําเย็น   

   -  ครู(คศ.1)    จํานวน  1  คน  

   -  ผูดูแลเด็ก(ท่ัวไป)    จํานวน  1  คน                มเีด็ก จํานวน  21  คน 

  4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดชบีน   

   -  ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)        จํานวน  1  คน       มเีด็ก จํานวน  10  คน 
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 ขอ ภาระคาใชจาย  9.1     หนา    37-39



 

10. แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป                                                                                              40 
 

 

                                    

                 

       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

สํานักงานปลัด อบต. 

นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน 

กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นักบริหารงานการศกึษา ระดับตน 

 1  งานบริหารการศกึษา 

- นักวิชาการศึกษา (1) 

 2 งานกจิการโรงเรียน 

 3 งานสงเสริมการศกึษา  ศาสนา และ  

  วัฒนธรรม  

- จพง.ธุรการ  (1) 

- ครู (3) 

   พนักงานจาง 

- ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)(2) 

- ผูดูแลเด็ก(ท่ัวไป)(2) 

 4 งานสงเสริมการกฬีาและสันทนาการ 

กองคลัง 

นักบรหิารงานคลัง ระดับตน 

   1 งานการเงิน 

- นักวิชาการเงนิและบัญชี (1) 

    2 งานบัญชี 

   พนักงานจาง 

- ผช.จพง.การเงนิและบัญชี (1) 

   3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 

- ผช.จนท.จัดเก็บรายได (1) 

   4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

- เจาพนักงานพัสดุ (1) 

 

กองชาง 

นักบรหิารงานชาง ระดับตน 

 1 งานกอสราง 

  - นายชางโยธา (1) 

 2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  - ผูชวยนายชางโยธา (1) 

 3 งานประสานสาธารณูปโภค 

- คนงานท่ัวไป (1) 

4 งานผังเมือง 

 

กองสวัสดกิารสังคม 

นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม ระดับตน  

 1  งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน 

- นักพัฒนาชุมชน (1) 

 2  งานสงเสริมอาชพีและพัฒนาสตรี 

 3  งานสังคมสงเคราะห 

   พนักงานจาง 

- ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน(1) 

 

ปลัด  อบต. 

(นักบรหิารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

 1 งานกฎหมายและคดี 

- จพง.ธุรการ (1) 

 2 งานนโยบายและแผน 

 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน (1) 

 3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- จพง.ปองกันฯ (1) 

   พนักงานจาง 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(1) 

- คนงานท่ัวไป(3) 

 

ฝายบรหิารทั่วไป 

หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน 

 1  งานบริหารงานท่ัวไป 
- นักจัดการงานท่ัวไป (1) 
- พนักงานขับรถยนต(สวนกลาง)(1) 
- นักการภารโรง (1) 

2 งานบริหารงานบุคคล 
- นักทรัพยากรบุคคล (1) 

3 งานกจิการสภา 

งานตรวจสอบภายใน 
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       โครงสรางของสํานักงานปลัด อบต.  

โครงสรางการแบงสวนราชการ (องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง) องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูม ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                

    

 

           

                                 

 
 

 

ประเภท/

ระดับ 

บริหาร

ทองถิ่น 

/สูง 

บริหาร

ทองถิ่น 

/กลาง 

บริหาร

ทองถิ่น 

/ตน 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/สูง 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/กลาง 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/ตน 

วิชาการ/

เช่ียวชาญ  

วิชาการ/

ชํานาญ

การพเิศษ 

วิชาการ/

ชํานาญ

การ 

วิชาการ/ 

ปฏบัิติการ 

ท่ัวไป/

อาวุโส 

 ท่ัวไป/ 

ชํานาญ

งาน 

ท่ัวไป/

ปฏบัิติ

งาน 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(ทักษะ) 

พนักงาน

จางท่ัวไป 

จํานวน - - - - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 3 

หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 

นักบรหิารงานท่ัวไป ระดับตน (1) 

งานบรหิารงานบุคคล 

พนักงานสวนตําบล 

-นักทรัพยากรบุคคล(ปก/ชก)(1) 

ฝายบรหิารทั่วไป 

(นักบรหิารงานทั่วไป  ระดับตน) 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พนักงานสวนตําบล 

- จพง.ปองกันฯ (ชง) (1) 

พนักงานจางตามภารกจิ 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   

   (รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค) (1) 

พนักงานจางท่ัวไป 

- คนงานท่ัวไป(1)  

- คนงานท่ัวไป(ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน) (1)  

งานนโยบายและแผน 

พนักงานสวนตําบล 

 -นักวิเคราะหนโยบายและแผน(ชก)(1) 

    

 งานกฎหมายและคดี 

พนักงานสวนตําบล 

  - จพง.ธุรการ(ชง) (1) 

งานบรหิารทั่วไป 

   พนักงานจางตามภารกจิ 

 -  พนักงานขับรถยนต(1) 

 -  แมครัว (1) 

   พนักงานจางท่ัวไป 

 -  นักการภารโรง (ท่ัวไป) (1) 

   

  งานกจิการสภา 

พนักงานสวนตําบล 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

(ชก)(1) 
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            โครงสรางกองคลัง 

                                                 

 

 

 

                                                       

 

  

 

 

 

                 

                       

    

 

      

 

           

 

ประเภท/

ระดับ 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/สูง 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/กลาง 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/ตน 

วชิาการ/

เชี่ยวชาญ  

วชิาการ/

ชํานาญ

การพเิศษ 

วชิาการ/

ชํานาญ

การ 

วชิาการ/ 

ปฏิบัตกิาร  

ทั่วไป/

อาวุโส 

 ทั่วไป/

ชํานาญ

งาน 

ทั่วไป/

ปฏิบัตงิาน 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(ทักษะ) 

พนักงาน

จางท่ัวไป 

จํานวน - - 1 - - 1 - - 1 1 1 - - 

- ผูชวยเจาพนักงานการเงนิและบัญชี     

   (ตามภารกจิ)  (1) 

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 

........................................(1) 

(งาน)การเงนิ 

…………………….(1) 
(งาน)บัญชี 

…………………….(1) 

(งาน)พัฒนาและจัดเก็บรายได 

…………………….(1) 

(งาน)ทะเบยีนทรัพยสนิและพัสด ุ

…………………….(1) 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง) (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได     

   (ตามภารกจิ) (1) 

- นักวิชาการเงนิและบัญชี(ชก) - เจาพนักงานพัสดุ (ชง)    
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                    โครงสรางกองชาง 
 

 

                                        

 

 

 

 

                                                                            

  

 

 

 

                  

                       

    

 

       

 

ประเภท/

ระดับ 

อํานวยกา

รทองถิ่น 

/สูง 

อํานวยกา

รทองถิ่น 

/กลาง 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/ตน 

วชิาการ/

เชี่ยวชาญ  

วชิาการ/

ชํานาญ

การพเิศษ 

วชิาการ/

ชํานาญ

การ 

วชิาการ/ 

ปฏิบัตกิาร  

ทั่วไป/

อาวุโส 

 ทั่วไป/

ชํานาญ

งาน 

ทั่วไป/

ปฏิบัตงิาน 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(คุณวุฒ)ิ 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(ทักษะ) 

พนักงาน

จางทั่วไป 

จํานวน - - 1 - - - - - 1 - - - 1 

-  นายชางโยธา(ชง) 

 

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง)  

……………………………..(1) 

(งาน)กอสราง 

……………..….(1) 

(งาน)ออกแบบและควบคุมอาคาร 

…………………………….(1) 

(งาน)ผังเมอืง 

…………………….(1) 

(งาน)ประสานสาธารณูปโภค 

…………………….(1) 

-  ผูชวยนายชางโยธา 

    (ตามภารกจิ) (1) 

  

-  คนงานทั่วไป (ผูมีทักษะ) (1) 
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            โครงสรางกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

 

 

                                         

                       

    

 

                             

 

 

ประเภท/

ระดับ 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/ตน 

ครู คศ.1 ครูผูชวย วชิาการ/

เชี่ยวชาญ  

วชิาการ/

ชํานาญ

การพเิศษ 

วชิาการ/

ชํานาญ

การ 

วชิาการ/ 

ปฏิบัตกิาร  

ทั่วไป/

อาวุโส 

 ทั่วไป/

ชํานาญ

งาน 

ทั่วไป/

ปฏิบัตงิาน 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(คุณวุฒิ) 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(ทักษะ) 

พนักงาน

จางท่ัวไป 

จํานวน - 3 - - - - - - 1 - - 2 2 

ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารการศึกษา)  

…………………………………….(1) 
 

งานบริหารการศกึษา 

……………………(1) 

งานสงเสริมการศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

……………………………………(1) 

 งานสงเสริมกจิกรรมโรงเรียน 

………………………………(1) 

งานสงเสริมการกีฬาและสันทนาการ 

……………………………………(1) 

- นักวชิาการศกึษา(ปก/ชก) 
- เจาพนักงานธุรการ(ชง)   

- ครู (คศ.1)  (3) 

- ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) (2)  

- ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) (2)  
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   โครงสรางกองสวัสดกิารสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

 

 

 

                  

     

 

 

 

 

ประเภท/

ระดับ 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/สูง 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/กลาง 

อํานวยการ

ทองถิ่น 

/ตน 

วชิาการ/

เชี่ยวชาญ  

วชิาการ/

ชํานาญ

การพเิศษ 

วชิาการ/

ชํานาญ

การ 

วชิาการ/  

ปฏิบัตกิาร 

ทั่วไป/

อาวุโส 

 ทั่วไป/

ชํานาญ

งาน 

ทั่วไป/

ปฏิบัตงิาน 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(คุณวุฒ)ิ 

พนักงานจาง

ตามภารกจิ

(ทักษะ) 

พนักงาน

จางทั่วไป 

จํานวน - - - - - 1 - - - - 1 - - 

ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม) 

..............................(1) 

 งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน 

……………………………….. (1) 

งานสังคมสงเคราะห 

……………………………….. (1) 

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

……………………………….. (1) 

- นักพัฒนาชุมชน(ชก) - ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (ตามภารกจิ)  (1) 
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12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

 องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา กําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

ทุกตําแหนงไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ด ี มีคุณธรรมและจรยิธรรมอันจะ

ทําใหการปฏิบัตหินาที่ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  เปนไปอยางมีประสทิธภิาพ ประสิทธิผล  โดย

จัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามที่กฎหมายกําหนดโดยมีระยะเวลา 3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลัง  3 

ป  โดยใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกคนทุกตําแหนงไดมีโอกาสที่จะ

ไดรับการพัฒนาตนเอง โดยวธิกีารดังตอไปนี้ 

  1.  การปฐมนเิทศ 

2.  การฝกอบรม (รวมทัง้ที่ อบต.จัดอบรมเอง และสงไปฝกอบรมกับหนวยงานอ่ืน) 

3.  การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

4.  การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร    

  โดยใหไดรับการอบรมอยางนอยคนละ 1 หลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือที่เกี่ยวของ

กับงานในตําแหนงหนาที่  และการพัฒนานอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัตงิาน  ดานความรูและ

ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบรหิาร  ดานคุณสมบัตสิวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม

แลว  องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาตองตระหนักถงึการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ  คอื  การพัฒนาไปสู 

Thailand 4.0  ดังนัน้ องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาจึงจําเปนตองพัฒนาระบบราชการสวนทองถิ่นไปสูยุค 

4.0  เชนกัน  โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสรมิการทํางานโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  เพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก  กลาวคอื   

   1. เปนองคกรที่เปดกวางและเช่ือมโยงกัน  ตองมีความเปดเผยโปรงใส ในการทํางานโดย

บคุคลภายนอกสามารถเชาถงึขอมูลขาวสารของทางราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกันและสามารถ

เขามาตรวจสอบการทํางานไดตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรอืภาคสวนอ่ืนๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได

เขามามีสวนรวมและถายโอนภารกจิที่ภาครัฐไมควรดําเนนิการเองออกไปใหแกภาคสวนอ่ืนๆ  เปนผูรับผิดชอบ

ดําเนนิการแทน  โดยการจัดระเบยีบความสัมพันธในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทํางานในแนวระนาบใน

ลักษณะของเครอืขายมากกวาตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดยีวกันก็ยังตองเช่ือมโยงการทํางาน

ภายในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสวนทองถิ่นดวยกันเอง 

    2.  ยดึประชาชนเปนศูนยกลาง  ตองทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามกับ

ตนเองเสมอวา  ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  โดยไมตองรอใหประชาชนเขามาตดิตอขอรับบรกิารหรอืรองขอความชวยเหลอืจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการ

สาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน  พรอมทั้งอํานวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของ

ทุกสวนราชการเพื่อใหบรกิารตางๆ   สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดยีว  ประชาชนสามารถเรยีกใชบรกิารของ 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตลอดเวลาตามความตองการของตนและผานการติดตอไดหลายชองทาง

ผสมผสานกัน ไมวาจะติดตอมาดวยตนเอง  อินเตอรเน็ต  เว็ปไซด  โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคช่ันทาง

โทรศัพทมือถอื  เปนตน 

   3. องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางาน  อยางเตรียมสถานการณไวลวงหนา  

มีการวเิคราะหความเสี่ยง  สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรู ในแบบสหสาขาวิชา  

เขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงความเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  เพื่อสรางคุณคามีความยืดหยุน และ

ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลาตลอดจนเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะ

สูง  และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสํานักงานสมัยใหม  รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติ

ราชการ และปฏิบัตหินาที่ไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

   ทัง้นี้  วธิกีารพัฒนาอาจใชวธิกีารใด  วธิกีารหนึ่งหรอืหลายวธิกี็ได  เชน  การปฐมนเิทศ  การ

ฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เปนตน 
 

13.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรม ของขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง  ของ

องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

   องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา   ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง  ข้ึนเพื่อใหขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ

พนักงานจาง ยดึถอืเปนแนวปฏิบัตติามที่กฎหมายกําหนด  เปนการปลูกจิตสํานึกของขาราชการ ลูกจางและ

พนักงานจาง ใหยดึม่ันเปนหลักในการปฏิบัตติน  ปฏิบัตงิาน  ใหมีประสิทธิภาพ  รักษามาตรฐานแหงความดี

งาม  ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศร ี เกยีรตภูิมิ สรางความเลื่อมใสศรัทธา  และไดรับความเช่ือถอื  จากบุคคลทั่วไป   

   ขาราชการองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  มีหนาที่ดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ

รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก          

ธรรมาภิบาล  โดยจะตองยดึม่ันในคานยิมหลักของมาตรฐานจรยิธรรม  ดังนี้ 

  1.  การยดึม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 

  2.  การมีจติสํานกึที่ด ี ซ่ือสัตย สุจรติ และรับผิดชอบ 

  3.  การยดึถอืประโยชนของประเทศชาตเิหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

  4.  การยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 

  5.  การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลอืกปฏิบัติ 

  6.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบดิเบอืนขอเท็จจรงิ 

  7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 

  8.  การยดึม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

  9.  การยดึม่ันในหลักจรรยาวชิาชีพขององคกร 

  ทัง้นี้การฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามมาตรฐานทางจรยิธรรม  ใหถอืวาเปนการกระทําผิดวนิัย 



 
 

  

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน ลูกจางและพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 
 

    

   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา ๗๗ กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและพนักงาน ลูกจางหรือพนักงานจาง เพื่อปองกันการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบและเสรมิสรางประสทิธภิาพในการปฏิบัตหินาที่  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผน พ.ศ.๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๓/๑ กําหนดใหการบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๓๓(๑) กําหนดให

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีอํานาจกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบ

คุณธรรมเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล 

   องคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา   ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง  ข้ึนเพื่อใหขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ

พนักงานจาง ยดึถอืเปนแนวปฏิบัตติามที่กฎหมายกําหนด  เปนการปลูกจิตสํานึกของขาราชการ ลูกจางและ

พนักงานจาง ใหยดึม่ันเปนหลักในการปฏิบัตติน  ปฏิบัตงิาน  ใหมีประสิทธิภาพ  รักษามาตรฐานแหงความดี

งาม  ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศร ี เกยีรตภูิมิ สรางความเลื่อมใสศรัทธา  และไดรับความเช่ือถอื  จากบุคคลทั่วไป   

   ขาราชการองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  มีหนาที่ดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อ

รักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก          

ธรรมาภิบาล  โดยจะตองยดึม่ันในคานยิมหลักของมาตรฐานจรยิธรรม  ดังนี้ 

  ๑.  การยดึม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 

  ๒.  การมีจติสํานกึที่ด ี ซ่ือสัตย สุจรติ และรับผิดชอบ 

  ๓.  การยดึถอืประโยชนของประเทศชาตเิหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

  ๔.  การยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 

  ๕.  การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลอืกปฏิบัติ 

  ๖.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบดิเบอืนขอเท็จจรงิ 

  ๗.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 

  ๘.  การยดึม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
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  ๙.  การยดึม่ันในหลักจรรยาวชิาชีพขององคกร 

  ทัง้นี้การฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามมาตรฐานทางจรยิธรรม  ใหถอืวาเปนการกระทําผิดวนิัย 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่         เดอืน สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

       ( นายนยิม  ดิเรกศลิป ) 

     นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


