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ค าน า 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 
2561-2563)  โดยพิจารณาถึงการใช้ก าลังคนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และงบประมาณโดยมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ  าซ้อน  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดกรอบอัตราก าลังโครงสร้างที่
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพ่ิมเติม)   และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จังหวัดกาญจนบุรี 
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสม  ทั งยังใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง
ให้เหมาะสมอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งจึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุแต่งตั งพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี
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1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต. )  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั งนี  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 
ก าหนด 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547  โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้
เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนัก งานจ้างมา
ก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  พร้อมทั งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  2557  
  1.3 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้ เสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขึ น 

 
 
 
 

 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 



 

 
 
 
 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ  าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พระราชบัญญัติสภาต าบล  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม ่

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่

 2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั งข้าราชการ  และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า  สามารถลด
ขั นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร
ให้เหมาะสม  การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากร
ที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล  หรือมติคณะรัฐมนตรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
 



 

 
 
 

  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  ซึ่งมีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งเป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยให้มีขอบเขต
เนื อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี  
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยเขย่ง 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 
  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ  และจ านวน
ข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง 
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  3.7 ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 



 

 
 

 

ในภารกิจ   อ านาจหน้าที่  ขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยเขย่ง  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   ตาม พระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่
เข้าไปด าเนินการแก้ไขในพื นที่ของตน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  มีพื นที่   ๔๐๗ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ
๒๕๔,๘๗๕ ไร่ (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า-)  มีอาณาเขตติดต่อกับ 
  ๑.  ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลปิล็อก 
  ๒.  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลท่าขนุน,  หินดาด  และลิ่นถิ่น 

๓.  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลท่าขนุนและต าบลหินดาด 
๔.  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลปิล็อก  และประเทศเมียนมาร์ 
 

ราษฎรส่วนใหญ่ในต าบลห้วยเขย่ง  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  เช่น  ปลูกข้าวโพด  
มันส าปะหลัง  ยางพารา   สัก  ข้าว  และท าสวนผลไม้ชนิดต่าง ๆ และเลี ยงสัตว์  ท าการประมง  โดยพื นที่ท า
การเกษตรของราษฎรประมาณ  ๑๐๑,๙๕๐  ไร่  ของพื นที่ทั งหมด 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  ยังได้ด าเนินการมุ่งเน้นการพัฒนาความต้องการของ
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ   การสื่อสาร  การเมือง  การบริหาร
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  และโครงสร้างพื นฐาน  โดยแบ่งเป็นปัญหาด้านต่าง ๆ  ดังนี   

1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน    
- การคมนาคมยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  จ านวน ๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๖   

บ้านไร่  และหมู่ท่ี ๗  บ้านห้วยปากคอก 
   - ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทั งหมู่บ้าน  จ านวน ๒ หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๖  บ้านไร่  และหมู่ท่ี ๗   
บ้านห้วยปากคอก 

     - น  าเพื่อการอุปโภค บริโภค  เนื่องสภาพพื นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน  การกระท าระบบ 
ชลประทานต้องใช้ท่อระบายส่งน  า  และการท าฝายกั นน  าที่ใช้งบประมาณสูง   

2. ด้านเศรษฐกิจ   
- การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชากรในพื นที่  เนื่องพื นที่อยู่ห่างไกลการ 

เดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นถนนลูกรัง  ในฤดูฝนการเดินทางไม่สะดวก  ท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูง 

     - การส่งเสริมการประกอบอาชีพยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร  เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด 
     - การส่งเสริมการตลาดชุมชนชน  สิ นค้าพื นเมือง  ในปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก 

ผลผลิตที่ผลิตได้ยังมีจ านวนน้อยประกอบกับวัตถุดิบในพื นที่ที่มีไม่เพียงพอ  ในการผลิตสินค้าพื นเมือง   ซึ่งใน
อนาคตจะด าเนินการด้านการผลิตภัณฑ์จากไม้สัก  ส่งเสริมผลผลิตเพ่ือสร้างตลาดชุมชน 

     - การส่งเสริมอาชีพ  เนื่องจากยังขาดบุคลากรที่มีความรู้  ความช านาญในทางปฏิบัติ 
       - แหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนและเขต ออป.  การด าเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมในด้านต่าง ๆ  ยังมขี้อจ ากัด 
 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



 

3. ด้านสังคม – การศึกษา  
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งยังขาดเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบกับพื นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนท าให้การ
เดินทางไปด้วยความยากล าบาก 

- จ านวนประชากรแฝงในพื นที่  เนื่องจากเป็นพื นที่ที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศ 
เมียนมาร ์

- ปัญหาทางด้านการศึกษา  ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญโดยตรงและแคลน
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  

- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ซ่ึงขาดความรู้ ความช านาญในการประกอบอาชีพ 
4. ด้านการเมือง - การบริหาร  

- ปัญหาการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ 
- ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้จากทางราชการ 
- ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเป็นอย่างไร 
- เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป้นอย่างไร 
- บุคลากรอาจขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ประชาชนขาดจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ  และปลูกต้นไม้สองข้างทาง  เพื่อให้ราษฎร 

ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งนั น  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในพื นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยเขย่ง  จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพื นที่เกิดความตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  ยังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนี ยังเน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุน  ให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึด
กรอบแนวทาง  ในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น  และยังจัดให้ตั งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนร่วม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ 
อบต. ใช้เทคนิค  SWOT เข้ามาช่วย   ทั งนี เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์  จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคาม  ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก  SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง    
ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั งนี 
สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดภารกิจได้เป็น  ๗  ด้าน  ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒    ดังนี  
 

 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
      (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน  าและทางบก 
      (๒) ให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
      (๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
      (๔) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน  า  
      (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
      (๖) การสารธารณูปการ  
 ๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
      (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
      (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
      (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
      (๔) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
       (๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
      (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน        
       (๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
      (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน             
      (๓) การผังเมือง  
      (๔) จัดให้มีที่จอดรถ 
      (๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
      (๖) การควบคุมอาคาร  
      ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
      (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
      (๒) การจัดตั งและดูแลตลาดกลาง  
      (๓) การส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
      (๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
      (๕) การจัดท าแผนพัฒนา และประสานการจัดท าแผนพัฒนา  
      (๖) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
 ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
      (๑) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน  า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง  
                    ปฏิกูล  
      (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
 ๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
      (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
      (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
      (๓) การจัดการศึกษา  
      (๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีต และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น  
 ๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
      (๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
      (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร  
      (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน  
      (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
  ภารกิจทั ง  ๗   ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดย
ค านึงถึง  ความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต  ิ    แผนพัฒนาจังหวัด    แผนพัฒนาอ าเภอ    
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล     และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 



 

            
 
 
 
 
 

ภารกิจหลัก 
 ๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน 
 ๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ๕. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๖. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๗. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๘. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๙. การแก้ไขปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
 ๑๐. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
ภารกิจรอง 
 ๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 ๒. การส่งเสริมการเกษตร 
 ๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๔. การส่งเสริมกีฬา 
 ๕. การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎร 

๖. การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 



 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 1(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านโครงสร้าง 
1. มีการแบ่งส่วนงานโดยก าหนดอ านาจหน้าที่อย่าง
ชัดเจนและครองคลุมงานในความรับผิดชอบทุกด้าน 
2. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีส่วนราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของ อบต.ครบถ้วน 
4. มีการประสานงานส่วนราชการและภาคเอกชน
อย่างใกล้ชิด 
5. มีการวางแผนการปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายทุก
ขั นตอน 
6. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติทุกภารกิจ 
ด้านการบริการ 
1. การด าเนินงานของ อบต.ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล อย่าง
รวดเร็ว 
2. ใช้ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเสมอภาค ยึดจิต
บริการเป็นที่ตั ง 
3. แบ่งงานขัดเจน มีการมอบอ านาจการตัดสินใจตาม
สายงาน 
4. ก าหนดชัดเจนสะดวกในการบริการ ปฏิบัติงาน 
บุคลากร 
1. พนักงานส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ประสานงานกับประชาชนในพื นที่ 
2. พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
3. พนักงานได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่
ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการก าหนดแผนอัตราก าลังของพนักงาน อบต.
และพนักงานจ้างตามโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้าง 
1. ลักษณะการท างานมุ่งท่ีผลงานของแต่ละส่วน
ราชการมากกว่าการท างานในภาพรวมของ อบต. 
2. ไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
เชิงคุณภาพ 
 
3. บางภารกิจอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่การ
ประสานงานท าได้ล่าช้า 
4. รูปแบบโครงสร้างถูกก าหนดจากเบื องบน 
เหมือนกันทุกๆ อปท. 
 
 
 
ด้านการบริการ 
1. การถือปฏิบัติตามระเบียบบางเรื่องมีแนวทางการ
ปฏิบัติไม่ชัดเจน 
2. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของ อบต.
เป็นจ านวนมากบางเรื่องมีซ  าซ้อนกันหลายฉบับ 
3. ระเบียบกฎหมายที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติบาง
ประเภทมาล่าช้า 
 
 
บุคลากร 
1. จ านวนพนักงานและลูกจ้างไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
2. พนักงานจ้างของ อบต.ไม่ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
3. พนักงานบรรจุใหม่ขาดความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและขอบข่ายของงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
1. การจัดท างบประมาณด้านการลงทุนในโครงการ 



 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 1(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

งบประมาณ 
1. มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการใช้ 
งบประมาณ 
2. สามารถจัดเก็บรายได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
3.การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
การจัดการ 
1. การบริหารจัดการยึดหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน อย่าง
เป็นระบบ 
2. ใช้ระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักในการด าเนินงาน
และแก้ไขปัญหา 
3. มีเครื่องมือทันสมัย มีข้อมูลทันสมัย 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
1. มีการจัดซื อเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ใน
ส านักงาน 
2. การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตรงตามระเบียบพัสดุและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและบริหารพัสดุเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
1. การจัดท างบประมาณด้านการลงทุนในโครงการ 
ก่อสร้างต่างๆ ไม่สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนา 
2. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา มีอยู่อย่าง
จ ากัดและไม่เพียงพอ 
3. ขาดการได้รับการร่วมมือที่แท้จริง จากภาค
ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นการจัดตั ง โดยเฉพาะ
ประชากรแฝง 
4. ด้านการจัดหาพัสดุไม่เพียงพอ อาจท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ 
การจัดการ 
1. ขาดการได้รับการร่วมมือที่แท้จริง จากภาค
ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นการจัดตั ง โดยเฉพาะ
ประชากรแฝง 
2. ด้านการจัดหาพัสดุไม่เพียงพอ อาจท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การต่างๆที่เก่ียวข้องในการจัดหาพัสดุ 
เครื่องมือ  เครื่องใช้ 
1. ขาดการพัฒนาพนักงานในเรื่องการใช้เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
2. ขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือ
เครือ่งใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา 
3. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
4. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหา
พัสดุโดยตรงของแต่ละส่วนราชการ ท าให้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุไม่เพียงพอ อาจท าให้
การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 1(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข 
1. มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่พอเพียงและ 
หลากหลายสาขา 
2. มีสถานีอนามัยชุมชนอย่างเพียงพอในต าบล 
3. มีสถานที่ออกก าลังกายในต าบล 

ด้านสังคมการศึกษา กีฬา สาธารณสุข 
1. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนใน 
โรงเรียนต่างจังหวัดหรือนอกเขตพื นที่ 
2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประพฤติตนในสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีวัฒนธรรมและประเพณี และวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์ 
2. ประชาชนมีความช านาญในด้านภูมิปัญญา
ชาวบ้านหลายด้าน 
3. มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการท านาพืชสวน
และมีความรู้หลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนบางส่วนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตต่ า
กว่าเกณฑม์าตรฐาน 
2. สินค้าของกลุ่มอาชีพยังไม่มีคุณภาพและชื่อเสียงที่
โดดเด่นและแตกต่างจากพื นที่อ่ืน ๆ 
3. ขาดทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาดสินค้า OTOP และ SME 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. เป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัดมีการคมนาคมที่สะดวกโดยทางรถยนต์ 
2. มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลและ
ระหว่างอ าเภอสะดวกใช้การได้ตลอดปี 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ขาดการบริหารจัดการใช้น  าอย่างเป็นระบบ 
2. ขาดการจัดท าผังเมืองรวม 
3. มีข้อจ ากัดด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่อ านวยในการจัดตั ง
เพ่ือท าโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน 

 
ด้านการเมืองการบริหาร 
1. มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2. มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเองและ
ตรวจสอบได้ 
3. ประชาชนมีความต้องการและมีความเข้าใจในการ
ปกครองตนเอง 
4. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจหน้าที่
อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบ 
5. มีการกระจายอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ
สามารถติดสินใจตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1. ระบบกระจายข่าวสารในพื นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรในองค์กรมีจ านวนน้อยไม่ได้สัดส่วนกับ
ปริมาณงานที่มีจ านวนมากขึ น 
3. ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลมี
น้อย 
5. แต่ละส่วนราชการในองค์กรยังไม่เห็นความส าคัญ
ในการจัดท าแผนพัฒนา ขาดการประสานแผนใน
ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6. การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังขาดความ
เป็นเอกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านสังคม 
1. มีประชากรแฝงจ านวนเพิ่มขึ นทุกปี 
2. การศึกษาและการปฏิบัติจริยธรรมมีน้อย 
3. ภารกิจการประกอบอาชีพมีมาก ไม่มีเวลาสันทนาการ 
4. การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วประกอบกับ
การเพ่ิมจ านวนประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยและท างาน
ในพื นที่ ท าให้การจัดการบริการด้านต่างๆ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
เช่น ระบบสาธารณูปโภค 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การใช้ข่ายการสื่อสารหนาแน่น 
2. ขาดอุปกรณ์สื่อสารที่ครอบคลุมพื นที่ 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนขาดทักษะการพัฒนาอาชีพ 
2. การแปรรูปผลผลิตมีน้อย 
3. การไม่กระตือรือร้นเรื่องการศึกษาและฝึกอาชีพ 

1. นโยบายรัฐบาลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

2. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการ
พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของจังหวัด 

3.  นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ดียิ่งขึ น 

4. นโยบายของรัฐเอื อต่อการพัฒนา OTOP และ 
SME นโยบายรัฐบาลสนับสนนุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT 

5. นโยบายเร่งรัดการปลูกพืชเศรษฐกิจและ
การเกษตรปลอดภัย 

6. นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและผู้มี
อิทธิพลอย่างจริงจัง 

7. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการบริหาร
จัดการลุ่มน  า 

8. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย

ด้านสังคม 
1. มีชุมชนดั งเดิมเป็นฐานความสัมพันธ์ 
2. มีประเพณีที่ยึดมั่นปฏิบัติต่อเนื่อง 
3. อยู่ใกล้ศาสนสถานที่ส าคัญ 
4. มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั งพื นที่ 
5. การคมนาคมมีความสะดวก เนื่องจากมีถนนหลาย
สายที่ใช้ในการเดินทาง เชื่อมโยงพื นที่ใกล้เคียง 
 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีเครือข่ายการสื่อสารที่สะดวกต่อการติดต่อ
เชื่อมโยง 
2. ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพ่ิมขึ น 
2. มีการลงทุนมาก 
3. มีการจ้างงานมาก 
4. มีการพัฒนาที่ดินมาก 
5. ท้องถิ่นตัดสินใจก าหนดนโยบายการพัฒนาได้เอง 
6. ประโยชน์จาการพัฒนากระจายไปอย่างทั่วถึง 
7. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารท าได้รวดเร็วมากขึ น 
8. รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร 
การจัดท าแผนพัฒนา การบริหารงานบุคคล การเงิน 
การคลังและการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ 
 
1. กฎระเบียบบางประการไม่เอื อต่อการประกอบ
อาชีพท้องถิ่นบางประเภท 
2. การประกอบอาชีพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือ
ประเภทเดียวกันส่งผลกระทบท าให้เกิดการแข่งขันใน
ตลาดสูงขึ น 
3. ผลกระทบจาการขัดแย้งทางการเมือง 
4. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่น 
 



 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ท าให้ท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ น 

9. สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดี
ขึ น 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน
ราชการ ได้แก่  

1) ส านักปลัด อบต.  
2) ส่วนการคลัง  
3) ส่วนโยธา 
  

         ทั งนี   ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ จ านวนทั งสิ น  15 อัตรา  ลูกจ้างประจ า 
จ านวน  2 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  15 อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  9 อัตรา  รวม
ก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั งสิ น จ านวน  48 อัตรา  แต่เนื่องจากที่ผ่านมา     องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยเขย่ง  มีภารกิจและปรมิาณงานทีเ่พิ่มมากขึ นจ านวนมากในส่วนราชการและจ านวนบุคลากรที่
มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั น จึงมี
ความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างขึ นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ นและแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 
 
 



 

 
 

 8.1 โครงสร้าง    
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  ได้ก าหนดภารกิจด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน  การ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร   ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี   จึงก าหนดโครงสร้างส่วน 
ราชการให้เป็นฝ่ายต่างๆ  ดังต่อไปนี  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัด 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั ง 
- งานตรวจสอบภายใน 

    ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบ

คอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 

    ๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานขอ้บัญญัติ อบต. 

    ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 

    ๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
- งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

           - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬาและ     
             นันทนาการ      

๑. ส านักปลัด 
    ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั ง 
- งานตรวจสอบภายใน 

    ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบ

คอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 

    ๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานขอ้บัญญัติ อบต. 

    ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 

    ๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
- งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

           - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬาและ     
             นันทนาการ      

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 



 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักปลัด (ต่อ) 
    1.๖ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 

    1.7 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

๑. ส านักปลัด (ต่อ) 
    1.๖ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานสาธารณสุขมูลฐาน 

    1.7 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

 

๒. กองคลัง 
    ๒.๑ งานการเงิน 

- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- การเก็บรักษาเงิน 

    ๒.๒ งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

    ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ                                                                                                                            

ค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด                            

รายได้ 
    ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่                   
ภาษ ี

- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

และยานพาหนะ 

๒. กองคลัง 
    ๒.๑ งานการเงิน 

- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- การเก็บรักษาเงิน 

    ๒.๒ งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

    ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ                                                                                                                            

ค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด                            

รายได้ 
    ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่                   
ภาษ ี

- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

และยานพาหนะ 

 

 
 
 



 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๓. กองช่าง 

    ๓.๑ งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ

โครงการพิเศษ 
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง

คมนาคม 
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ

ยานพาหนะ 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

    ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบ 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
- งานวิศวกรรม 
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 

    ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานสาธารณูปโภคและ

ประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน  า 

     ๓.๔ งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานบริหารจัดการผังเมือง 

๓. กองช่าง 

    ๓.๑ งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ

โครงการพิเศษ 
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง

คมนาคม 
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ

ยานพาหนะ 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

    ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบ 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
- งานวิศวกรรม 
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 

    ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานสาธารณูปโภคและ

ประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน  า 

     ๓.๔ งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานบริหารจัดการผังเมือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  ได้วิเคราะห์ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ปริมาณงาน 

รวมทั งโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  เพ่ือประมาณการใช้อัตราก าลังของพนักงานจ้างในอนาคตใน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า  ซึ่งมีการใช้อัตราก าลังพนักงานจ้างจ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและ
ปริมาณงาน และความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  ทั งนี เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง   จึง
ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างในกรอบอัตราก าลัง  3 ปี  ในแต่ละส่วนราชการต่าง ๆ  ดังนี  

 
 
 

 



 



 

 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ปลัด อบต, 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

 
 

ส านักปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

กองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

กองช่าง 
 (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  

 
 
 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 

 



 

 
 
 
 

การบริหารงานจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่ อองค์กรนั นมี เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างานซึ่งผู้ท างานในองค์กรนั นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ โดยด าเนินการให้ในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั นการพัฒนาบุคลากร จึงมีความจ าเป็น
และส าคัญยิ่ง  เนื่องจากเป็นกระบวนการวางแผนและด าเนินการให้ข้าราชการและพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทัศนคติและส านึกที่ถูกต้องเพ่ือช่วยให้งานของทางราชการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดยในขณะเดียวกันตัวข้าราชการ และพนักงานจ้าง ก็จะประสบความส าเร็จ ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และความพร้อมที่จะก้าวหน้าขึ นไปด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยเขย่ง  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม   อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทุกคน  ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในช่วง
ระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 -2563)  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พัฒนาข้าราชการ
และพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุใหม่  และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียด
ดังนี  
 1. การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของอบต. บรรจุใหม่ โดยให้มีการปฐมนิเทศในระยะแรกของ
การบรรจุเข้ารับราชการ 
   1.1 หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ขั นพื นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับ
พนักงานและลูกจ้างบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   1.2 วิธีการพัฒนาลูกจ้าง โดยวิธีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมหรือ
พัฒนา ได้เรียนรู้เทคนิคในการท างาน ซึ่งใช้วิธีการสอนแนะน า โยการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้คอยแนะน า ดูแล ช่วยเหลือ ของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรือพ่ีเลี ยง ใน
หน่วยงานที่มีความช านาญงานสูงสุด 
   1.3 การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติ 
ของผู้รับการพัฒนา และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีมี 
คุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
    2.1 หลักสูตรการพัฒนา เพ่ือพัฒนาลูกจ้างใน 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) ด้านความรู้ทั่ วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่งานโดยทั่วไป  เช่น  สถานที่ 
โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ 
   (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
   (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ ราบละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริหาร
คน เช่นในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
 

 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 



 

 
   (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัวได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสาร 
การเสริมสร้างสุขอนามัย 
   (5) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  2.2 วิธีการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง  มีหลักการในการพัฒนาบุคคล 
คือ หลักการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างเกิดการเรียนรู้ ทั งโดยการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม
การดูงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีวิธีการที่ส าคัญดังนี  
   (1) การฝึกอบรมนอกสภาพการท างานโดยการให้ผู้เข้ารับการอบรมหยุดการ
ท างานของตน เพ่ือเข้ารับการอบรมในสถานที่ของเทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ หรือส่วนไปเข้ารับการฝึกอบรม
ในหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก เช่น วิทยาลัยการปกครอง ซึ่งวิธีการฝึกอบรมในห้องโดยการบรรยาย การ
สัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (2) การดูแลโดยการจัดให้ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานได้ไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
หน่วยงาน และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนซึ่งอาจเป็นส่วน
ราชการ  หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานของเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค สภาพปัญหา และวิธีการท างานของหน่วยงานที่ตนไปเยี่ยมชมด้วยตนเองและ
ยังไม่มีโอกาสสอบถามหรือแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ และข้อคิดเห็นอันอาจน าไปปรับปรุงการ
ท างานในหน่วยงานของตนได้ รวมทั งอาจก่อเกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของตนและหน่วยงานที่
ไปเยี่ยมชมต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
   (3)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยวิธีต่างๆ 
ดังนี  
   - ศึกษาค้นคว้าความรู้จากหนังสือ หรือเอกสารวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของตน 
   - ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และโครงการของ
งานในหน่วยงานที่ต้องน ามาประกอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือให้การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรอย่างถูกต้อง 
   - ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   - การสมัครเข้าศึกษาหรือรับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ของงานด้วยค่า
ใช่จ่ายของตนเอง และโดยไม่เสียเวลาท างานประจ า 
  2.3 วิธีการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 

  - การทดสอบ   

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ ก าหนดให้รัฐจัดท ามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ ก าหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) ก าหนดให้คณะกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีมติใน
การประชุมครั งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน ดังนี  
 

1. พึงด ารงตนให้ตั งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหนน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  ๔. พึงปฏิบัติโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่งขอประกาศให้มาตรฐานทั ง 5 ประการดังกล่าวข้างต้น  

เป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยเขย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 


