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ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยมีโครงสร้างการแบ่ง
งานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ  าซ้อน มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม 
 

  ทั งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวาริชภูมิให้เหมาะสมอีกด้วย 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลด
ขั นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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- ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
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- เอกสารแสดงโครงสร้างราชการภายในองค์การบริการส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
ให้ความเห็นชอบ   ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล
วาริชภูมิ จากขนาดกลาง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญบัญชีแสดงปริมาณงานของแต่
ละต าแหน่ง 

- ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
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การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วาริชภูมิ  จะสิ นสุดลงในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓    ดังนั นองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ปี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับ
เดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง   โดยใช้หลักการ
และวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ดังนี  
 

  ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง และมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  และ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔  กันยายน 
๒๕๕๘ ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วน
ต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร ทั งนี  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  ๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
วาริชภูมิ แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ขึ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
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 ๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการ
จ้างที่เหมาะสม ไม่ซ  าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ตามกฎหมายจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
  ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้
การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี

๒.๖ เพ่ือให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. วัตถุประสงค ์
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 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ จัดท าแผนอัตราก าลัง 
ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ 
และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๑ คนเป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และพนักงานจ้าง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยมีขอบเขตเนื อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี  
  ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมาย
จัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารและสภาพ
ปัญหาในพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
บรรลุตามพันธกิจที่ตั งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ 
โดยมุมมองนี เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หาก
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทา ง
ในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั งนี  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รอบรับสถานการณ์ในอนาคต 

   ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสกลนครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน:Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี จะค านึงถึง 
  ๓.๓.๑ การจัดระดับชั นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับขั นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิด
จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั นในการก าหนดอัตราก าลังก าลังข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
   ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นงานน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work   process)  ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดี
ในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐานงานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนั นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative  Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนด
ค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่
ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่  เพราะในบางครั งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
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 ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและใน
อนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
 ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ ประเด็นดังนี  
 ๓.๖.๑ เรื่องพื นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในพื นที่นั น
จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่ง
งานขึ นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั น ซึ่งอาจมี
ความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั นมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 
 ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบัน มีข้าราชการสูงอายุจ านวน
มาก ดังนั น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ 
ทั งนี  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้     การปรับต าแหน่งเหมาะสมขึ นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป 
เป็นต้น 
 ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจท าให้การก าหนด
กรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 
 ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี เป็นกระบวนการน า
ข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงาน
การเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่า
แนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการ
ก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
 ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบอัตราก าลัง
เป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ น 
นอกจากนั นยังมีจุดมุ่งหมายให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการ
เพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภท
ทั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่
แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสาย
อาชีพมากกว่าในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ถ้าเกิดกรณีเช่นนี ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Man Power Planning Framework) นี จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงาน
ของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูล
เหล่านี ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
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 -การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
 -การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ น 
 -การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อ
ส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

 
 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ท าให้การปฏิบัติงาน การ
ให้บริการสาธารณะยังไม่ครบถ้วนตามความต้องการของประชาชนในพื นที่ อันเป็นอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขจนถึงปัจจุบันและตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั น จึงมี
ค าถามเกิดขึ นต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ 
สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ทุกๆด้านหรือยัง  ด้านเศรษฐกิจ  เพียงพอที่จะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
ท้องถิ่น ในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ ธุรกิจประเภทใด ที่จะสร้างงาน  สร้างอาชีพได้บ้าง อาชีพใดที่จะสร้างรายได้
ให้เกิดขึ นในท้องถิ่น ด้านสังคม ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ดี
หรือไม่ จ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะความเป็นอยู่ดี หรือยากจนมากน้อยแค่
ไหนเพียงใด ด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณะหรือไม่    ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื นที่โล่งและสวนสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีมากน้อยเท่าไร 
ประชาชนของเราลดปริมาณขยะน าของใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้อีก และน าขยะเข้าสู่กระบวนผลิตใหม่เพียงไร  หรือ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนเพียงไร  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้ทรัพยากรในการบริหารตามศักยภาพหรือไม่  
สภาพปัญหาของพื นที่ และความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
โดยแยกเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี  

 

 ๑.ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

   โครงสร้างพื นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิส่วนใหญ่ถนนเพ่ือการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อ
หลายสายสัญจรไปมาไม่สะดวก   ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางแยกประจ าหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ  เขตการไฟฟ้าแรงต่ า
เพ่ือการเกษตรขยายไม่ทั่วถึง  ระบบประปาขยายยังไม่ทั่วถึง  บางหมู่บ้านยังขาดน  าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  หนอง
น  าตื นเขิน  ไม่สามารถกักเก็บน  าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 

 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  ความต้องการด้านโครงสร้างพื นฐานของประชาชนในสภาพปัจจุบัน ยังเป็นความต้องการ     ที่ไม่มี สิ นสุด  
สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ความต้องการขั นพื นฐานเพ่ิมมากขึ น เช่น ถนน น  า ไฟฟ้า  
สวนสาธารณะ ตลาด ตลอดจนการควบคุมอาคาร   สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่  องค์การบริหารส่วนต าบล
วาริชภูมิจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อีกประการหนึ่งการด าเนินการจ าเป็นจะต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ      เพ่ือพัฒนาและด าเนินการตามความต้องการของประชาชน  เพ่ิมระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างตามถนน ทางแยกประจ าหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึง เพ่ิมระบบประปาให้ทั่วทุก 
 

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



  

๖ 

 
หมู่บ้าน ขุดลอก หนอง /สระแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร  และจัดหาภาชนะเก็บกักน  าฝนและเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรให้ครอบคลุมพื นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง  

 

๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ทางด้านเศรษฐกิจ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น สถานที่การค้าไม่เพียงพอ การเชื่อมโยงของถนนสายหลัก  ปัญหาในด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความเข้มแข็ง 

และมั่นคง เพ่ือให้สามารถรองรับการเพ่ิมขึ นของจ านวนประชากรและธุรกิจใหม่ ๆ เช่น  การส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพ   การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร  การขยายตลาดเพื่อการค้า 

 

ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง  
ประกอบกับความต้องการของประชาชนในการที่จะส่งเสริมการกระจายรายได้ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้  และการประกอบอาชีพ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการผลิต การ
บริการ อันจะท าให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจของประชาชนโดยส่วนรวมดีขึ น โดยจัดหาสถานที่เพิ่มทุน 
ส่งเสริมการก่อสร้างทางด้านโครงสร้างพื น เพ่ือรองรับการขยายตัวของการผลิต การบริการ  
 

 ๓. ปัญหาด้านสังคม 
 

 ด้านสังคมเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไป เช่น ปัญหาคุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัยของประชาชน ปัญหาการ
ส่งเสริมศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยในองค์การบริหารส่วนต าบลมีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีรายได้ มีฐานะความเป็นอยู่   ที่ดีขึ น และมีความ
ปลอดภัยจากโรคระบาด อันจะดูจากสวัสดิภาพของประชาชน ด้านสุขาภิบาลชุมชน และสถานที่ ได้จัดให้มีการดูแล
รักษาความสะอาดและปลอดจากโรค อันจะท าให้เกิดความเป็นอยู่ในท้องถิ่นด าเนินไปด้วยความผาสุกและสะอาด ด้าน
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ได้มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป   เช่น ประเพณีลอยกระทง  แห่เทียนเข้าพรรษา  บุญบั งไฟ ฯลฯ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและ
นันทนาการ ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย  แข่งขันกีฬา     และมีสวนสาธารณะเพ่ือเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
 

 ความต้องการด้านสังคม 
 

 ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการสภาพทางสังคมที่ดี  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง     มีฐานะ
ความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดี ซึ่งก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน  จึงมีความต้องการ
ที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้น าในด้านการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง  เป็นสังคมที่ดี 
 

 ๔. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการเมืองให้มากที่สุด  และรวมถึงการปรับปรุง
การจัดระบบการบริการให้สามารถอ านวยการบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมความรู้ 
ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร    การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล การปรับปรุงและพัฒนารายได้   การ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการท างาน การรักษา  ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนการน านโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลมาใช้ในการบริหารงาน  โดยยึดหลัก
ความโปร่งใส และเผยแพร่นโยบายต่อสาธารณะให้มากที่สุด 



  

๗ 
 

 ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร 

 ในช่วงที่แล้วมา ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ  อันสืบเนื่องมาจาก
ปัญหาที่ส าคัญหลายปัญหาข้างต้น ท าให้การเข้ามามีส่วนร่วมนั นกระท าได้น้อย ในปัจจุบันการเปิดโอกาสให้ 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง    เป็นสิ่งส าคัญ และเป็นความต้องการของ
ประชาชนในส่วนลึก ดังนั น การประชาสัมพันธ์  การดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการตัดสินใจ จึง
เป็นสิ่งส าคัญ  อีกอย่างการจัดให้ประชาชนได้มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย อันเป็นกฎหมายประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบล ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เ พ่ือให้ลดข้อขัดแย้ง ข้อผิดพลาดในการ
บริหารงานที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 

 ๕.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

 ในองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ มักจะพบปัญหาในเรื่องของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอัน
เกิดจากปัญหาน  าเน่าเสีย  ขาดระบบการระบายน  าที่ถูกหลักสุขาภิบาล การทิ งขยะไม่เป็นที่ ประชาชนขาด
จิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อม ปัญหาความสะอาดของถนน  ที่สาธารณะต่างๆ ขาดการเอาใจใส่ดูแล 
เพราะบางพื นที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเข้าไปด าเนินการได้ ดังนั น จึงเป็น
ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ได้   

 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ได้ด าเนินการในส่วนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย การส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน ปัญหาในช่วงระยะที่ผ่านมา จะมีปัญหาใน
ส่วนของการก าจัดขยะมูลฝอยและการระบายน  าเสียจากชุมชน  น  าท่วมขังในหน้าฝนหรือเวลาฝนตกหนัก  ดังนั น  
จึงมีความต้องการที่จะจัดระบบระบายน  า การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเรื่องของ
สวนสาธารณะ การจัดระเบียบชุมชน สังคมให้น่าอยู่ ในปัจจุบันปัญหานี จะมีอยู่ และกลายเป็นปัญหาในอนาคต จึง
จ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 
 

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ นั น เป็นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ในการ
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท าและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพื นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวาริชภูมิ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะสมบูรณ์ได้ 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้ าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบล ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุก
วัยของประชากร นอกจากนั นยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชน
ให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพและ
การเกษตรนั น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค 
SWOT เข้ามาช่วย ทั งนี เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด า เนินการแก้ไขปัญหา
ในเขตพื นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค ใน
การด าเนินการตามภารกิจตามหลัก   SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม 

๕.ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
 



  

 
๘ 

 
 

ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั งนี สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี  
  

 ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
              (๑)   จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน  าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
 (๒)   ให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
 (๓)   ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
 (๔)   ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน  า (มาตรา ๖๘ (๔)) 
 (๕)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
 (๖)   การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

ฯลฯ  

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

 (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
 (๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา ๖๗ (๓)) 
 (๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
                       (มาตรา ๖๘ (๔)) 
 (๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
                        (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
 (๕)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
 (๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕)) 
 (๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

ฯลฯ 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

ฯลฯ 

 ๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (๑.) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   (มาตรา ๖๘ (๖)) 
 (๒.) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
 (๓.) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   (มาตรา ๖๘ (๗)) 
 (๔.)  ให้มีตลาด  (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
 (๕.) การท่องเที่ยว  (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 

  



  

๙ 

   
 (๖.) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
 (๗.) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา ๑๖ (๖)) 
 (๘.) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา ๑๖ (๗)) 

ฯลฯ 
 

 ๕.๕ ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่       
เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๖๗ (๗)) 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน  า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั งจ ากัดมูลฝอยและสิ่ง 
     ปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒))  
 (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))   

ฯลฯ 
 ๕.๖ ด้านการศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม    จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
       เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

           (มาตรา ๖๗ (๘)) 
 (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๖๗ (๕)) 
 (๓) การจัดการศึกษา  ๑๖ (๙)) 
 (๔) การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา๑๗(๑๘)) 

ฯลฯ 
 

 ๕.๗ ด้านการบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏบิัติภารกิจของส่วนราชการและ 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (๑) การสนับสนุนสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (มาตรา ๔๕ (๓)) 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
  ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
 (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
 (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (มาตรา ๑๗ (๓)) 
 (๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน  าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   อ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 

ฯลฯ 
 

ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  ภารกิจดังกล่าวสามารถแก้ไข
ปั ญหาขององค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บล ว า ริ ช ภู มิ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า ง ดี  มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล  
โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในพื นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  ดังนี  
 

 

 
 



  

๑๐ 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

    วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 
         
 
 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์          

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
                               พอเพียง 
 

    พันธกิจ   ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวพระราชด าริ 
                 เศรษฐกิจแบบพอเพียง          
 

    เป้าประสงค์   ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพื นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  จ านวนประชาชน มีรายได้ท่ีเพ่ิมขึ น 
 

    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้  - จ านวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้เพ่ิมขึ น 
    ปลอดภัยและได้มาตรฐาน    
 ๒. การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  - จ านวนครั งที่ด าเนินการ 
 ๓. การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  - จ านวนครั งที่ด าเนินการ 

  ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย  
๔. การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร  - จ านวนครั งที่ด าเนินการ 
     

 
    ความเชื่อมโยง 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา  
                                                  เศรษฐกิจพอเพียง 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและ     
    อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

“วาริชภูมนิ่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม  
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมก้าวสู่ AEC” 



  

๑๑ 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว                                                
 

    พันธกิจ  อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ   
                ครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งพักผ่อนและฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายภายในชุมชน                                                                
 

    เป้าประสงค์  มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ                           
 

    ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ น 
 

    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  - จ านวนกิจกรรมได้รับการส่งเสริม 
     ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
๒. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว - จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมขึ น 

 ๓. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ - จ านวนการรวมกลุ่มของประชาชน 
    ส่งเสริมอาชีพ  
  

 

    ความเชื่อมโยง 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการการค้า  
    การลงทุน และการท่องเที่ยว   
 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

    พันธกิจ  ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ปลอดจากยาเสพติด ให้บริการด้าน 
                การศึกษาทุกระบบ เพื่อพัฒนาคน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น              
 

    เป้าประสงค์    ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เพียงพอและท่ัวถึงใช้    
    หลักศาสนาส าหรับยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข็ง                                              
 

    ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   จ านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
 

   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง - จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

   ได ้  
 ๒.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง - จ านวนผู้ได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ น  
 ๓.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการสุขภาพ - จ านวนประชาชนที่ป่วยทางร่างการ จิตใจ ลดลง 
อย่างทั่วถึง  
  
 
     
 



  

๑๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ 
                     ยั่งยืน                        
 

พันธกิจ   อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของครัวเรือน
และชุมชน สร้างแหล่งพักผ่อนและฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายภายในชุมชน                                                               
 

เป้าประสงค์  มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ                            
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  จ านวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑.การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ง  - จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน                                
 ๒.การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี                             
 

-  จ านวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะ 

 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 

    พันธกิจ   การคมนาคม ในหมู่บ้านระหว่างต าบล ใช้การได้สะดวก ตลอดฤดูกาล มีการบริการการสื่อสารครบทุก   
                หมู่บ้าน และมีไฟฟ้าทุกครัวเรือน                                         
 

    เป้าประสงค์    ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื นฐานอย่างทั่วถึง  
 

    ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ จ านวนโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปการ ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ น 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๓ 

 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
        

แนวทางการพัฒนา ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน - จ านวนถนน การระบายน  า สิ่งสาธารณูปโภค  
   สาธารณูปการ แหล่งน  าเพ่ือการอุปโภค ที่ได้การ 
 บ ารุงรักษาเพ่ิมขึ น 
 ๒. การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษา  - จ านวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ 

     ความสงบเรียบร้อย    ทรัพย์สิน  
 ๓. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร -  จ านวนบุคลากรมีคุณภาพ 
 ๔. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา - จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม 

     การเมืองการปกครอง  
 ๕. ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบ - จ านวนผู้ได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ น 
    ประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ                 
 ๖. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

     มั่นคงของชาติ  
                                     
    ความเชื่อมโยง 
    ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารกิจการ      
    บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
 

   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นท่ีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการสาธารณะ 
หรือโครงสร้างพื นฐานซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ 
อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิจึง
ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน              
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 
    
 



  

 
๑๔ 

 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ มุ่งพัฒนา ๕ ด้าน 
ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
       การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการนี จึงได้น าข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจ/ออกพื นที่ ข้อมูลความจ าเป็ น
พื นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช. ๒ ค. และข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนของต าบลวาริชภูมิมาวิเคราะห์และสรุปปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้ ดังนี  
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๑.ด้านการศึกษา ๑. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

๒. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษา 
    ที่มีคุณภาพ 
 

๒.ด้านเศรษฐกิจ ๑. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ น 
๒. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชน 
๓. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า ท าให้ 
    รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
๔. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
๕. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
๖. ปัญหาพื นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
๗. เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด เสียหาย ท าให้การขนส่งสินค้า 
    ล่าช้า สิ นเปลืองค่าใช้จ่าย     
 

๓.ด้านสังคม ๑. ปัญหายาเสพติดในพื นที่ 
๒. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
๓. ปัญหาความไม่ปลอดภัยของชุมชน เช่น มีการลักขโมย 
    การท าร้ายร่างกาย 
 

๔.ด้านสิ่งแวดล้อม ๑. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ปัญหาวัชพืชในแหล่งน  า เช่น ผักตบชวา 
๓. สภาพห้วย หนอง คลอง บึง ตื นเขิน 
๔. ปัญหาทางด้านมลภาวะเป็นพิษ เช่น กลิ่นจากโรงงานยางพารา 
 

 



  

 
๑๕ 

 
๕.ด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

    ท้องถิ่น 
๒. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ 
    ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 
 

๖.ด้านการบริการสาธารณะ ๑. ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง 
๒. ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบ ไม่มี 
    ไหล่ทาง 
๓. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 
๔. น  าส าหรับอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ 
๕. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
๖. ระบบเสียงตามสายยังไม่ทั่วถึง 
 

 

       การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

   การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  
 

 ๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๒. องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้าน  
    การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ   
    การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
    อปท. ไม่เอื อต่อการด าเนินงาน 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
    ให้ความส าคัญ 
๒. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี  ๑๒  ปี 

๑. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
๒. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
    โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
๓. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด 
    วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
๔. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการศึกษา 
๕. ระเบียบกฎหมายไม่ชัดเจนในด้านการจัดการศึกษา 
    ของ อปท. 

 

 

 

 

 

 



  

 ๑๖ 

 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร 

    งานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
๓. พื นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร 
๔. การคมนาคมขนส่งสะดวกพอสมควร 

๑. ค่าครองชีพที่สูงขึ น 
๒. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
๓. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ต้นทุนสูง 
๔. การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
๕. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ 
    ชุมชนมีลักษณะต่างคนต่างท า 

  
 ๓. ด้านสังคม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๓. มีงบประมาณในการด าเนินการ 
 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่  
    อปท.ไม่เอื อต่อการด าเนินงาน 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑. การกีฬา 
    - รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
๒. ยาเสพติด 
    - รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    - มีแหล่งบ าบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
๓. สังคมสงเคราะห์ 
    - นโยบายกระจายอ านายสู่ท้องถิ่น 
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    - ในต าบลมีสายตรวจต าบลและ อปพร. คอยดูแล 
      ความปลอดภัย 
๕. สาธารณสุข 
    - มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
    - มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
    - ประชาชนให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขมากขึ น 

๑. การกีฬา 
    - ขาดพื นที่สาธารณะในการเล่นกีฬา 
    - ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
    - ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้ 
      ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 
๒. ยาเสพติด 
    - มีการลักลอบการผลิต จ าหน่าย 
    - ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    - ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
๓. สังคมสงเคราะห์ 
    - ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
    - ไม่รู้สิทธิของตัวเองในการขอรับความช่วยเหลือ 
    - จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ นในสังคม 
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ท่ัวถึง 
๕. สาธารณสุข 
    - โรคติดต่อต่างๆ ตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก 
 



  

๑๗ 

 ๔. ด้านบริการสาธารณะ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

๑. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้อง 
    การของประชาชน 
 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ ๑. ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
๒. การบรรทุกน  าหนักเกินและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    จราจร 

 

 ๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านายให้แก่ 
    อปท. ไม่เอื อต่อการด าเนินงาน 
 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
๒. เป็นพื นที่ราบลุ่มและมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม 
    สมบูรณ์ 

๑. แม่น  าล าคลองมีวัชพืช และน  าเสียบ่อยครั ง 
๒. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 ๖. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๓. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

๑. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก และมี
การปรับเปลี่ยนบ่อยครั ง ท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยากขึ น 
     
 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

๑. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
๒. เป็นพื นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม 
    สมบูรณ์ 

๑. ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค 
    ราชการและยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วน 
    ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

๑๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
 
 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-กองสวัสดิการ
สังคม 

-ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ -การเกษตร -กองส่งเสริม
การเกษตร 

-กองช่าง 

๒ การพัฒนาการค้าการลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป 
 

-บริหารทั่วไป -ส านักปลัด -ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-กองการศึกษา -ส านักปลัด 

๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการ 
แข่งขัน 
 

บริการชุมชน
และสังคม 

-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สังคมสงเคราะห์ 
 
-สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
 

-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองสวัสดิการ
สังคม 
-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุขฯ 
-ส านักปลัด 

-ส านักปลัด 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

บริการชุมชน
และสังคม 

-เคหะและชุมชน -กองสาธารณสุขฯ 
 
 

-กองช่าง 

๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาลและ 
ความมั่นคง 

บริหารทั่วไป -บริหารงานทั่วไป -ส านักปลัด -ส านักปลัด 
บริการชุมชน
และสังคม 

-รักษาความสงบ 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
-การเกษตร 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
 
-กองการเกษตร 

-กองช่าง 
-กองคลัง 
 
-กองช่าง 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

๑๙ 
 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ได้วิเคราะห์แล้ว พิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้อง    
ด าเนินการ ได้แก ่

 ภารกิจหลัก 

       (๑) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน 
 (๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 (๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (๔) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๕) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 (๖)  ด้านการเสริมการศึกษา 
 (๗) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ฯลฯ 
   

 ภารกิจรอง 
       (๑)  การฟืน้ฟูวฒันธรรมและสง่เสริมประเพณ ี

      (๒) การสนบัสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ         
      (๓) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
          (๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

ฯลฯ 
 

  
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  
๗ ส่วนราชการ ได้แก่  

๑) ส านักปลัด อบต.  
๒) กองคลัง  
๓) กองช่าง  
๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖) กองสวัสดิการสังคม 
๗) กองส่งเสริมการเกษตร  
 

         ทั งนี  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวน   ๒๕  อัตรา ครูผู้ดูแลเด็กจ านวน ๑๑ อัตรา
ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ อัตรา   พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน ๒๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๓ อัตรา 
รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั งสิ น จ านวน   ๖๑ อัตรา ขอก าหนดต าแหน่ง ๒ อัตรา ได้แก่  เจ้าพนักงาน
ธุรการและต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ มีภารกิจและปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากขึ นจ านวนมากในส่วนราชการ  และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ น และแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิต่อไป  

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 
 
 

๖.ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 



  

  
๔๑ 

   
 วิธีตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

     ประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน   64,650,000   บาท 
 

ที ่ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1 78,382,500 82,301,625 86,416,706 

 

             หมายเหตุ  :    การตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณ 
                              รายจ่าย ประจ าปีของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประมาณการใกล้เคียงกับ 
                              ปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไปเพิ่ม 5 % 
 หลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
   

(1)    คือ เงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับต าแหน่งและขั นเงินเดือนของอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน 
(2)    คิดจาก  ขั นเงินเดือนของอัตราก าลังเดิมที่เพ่ิมขึ น    (ประมาณการขั นต่ า คนละ 1 ขั น ในแต่ละปี) 

         รวมกับ เงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราก าลังที่จะก าหนดขึ นใหม่ (เงินเดือนขั นต่ าของ 
         ระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด     +    เงินเดือนขั นสูงของระดับต าแหน่งที่ขอก าหนด  
         หาร 2  คูณ 12  ) 

(3)    คิดจาก  (1) +  (2) ในแต่ละป ี
(4)    รวมทั งหมด 
(5)    คือ ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน     (ประมาณการไว้   15 %   คิดจาก (3) ในแต่ละปี คูณ 15 หาร 100) 
(6)    คือ  เงินเดือนค่าจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(7)    คิดจาก  (4)  + (5)  + (6)  
(8)    คิดจาก (7)  หารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  คูณด้วย 100   
 
 

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        เป็นงบประมาณจ านวน  78,382,500 บาท 
                                      ค านวณภาระค่าใช้จ่าย  (4)+(5)  หารด้วยจ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น 
                                            คูณด้วย 100 
                                          = 11,546,580 + 1,731,987 ÷ 78,382,500 × 100 = 16.94% 

 

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ประมาณการรายจ่ายปี 2564    เป็นงบประมาณจ านวน  82,301,625 บาท 
                                     ค านวณภาระค่าใช้จ่าย  (4)+(5) หารด้วยจ านวนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีนั น 
                                           คูณด้วย 100 
                                     = 11,931,300 + 1,789,695 ÷ 82,301,625 ×  100  = 16.67% 
 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      คิดเพิ่ม 5% ของประมาณการรายจ่ายปี 2565  เป็นงบประมาณจ านวน  86,416,706 บาท 
                                     ค านวณภาระค่าใช้จ่าย  (4)+(5) หารด้วยจ านวนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น 
                                          คูณด้วย 100 
                                     = 12,325,020 + 1,848,753 ÷  86,416,706 ×  100  = 16.40% 

 

 
 
 
 
 
 



  

 
๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  และลูกจ้างเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม   อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล       โดยก าหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิทุกคน  ทุกต าแหน่ง      ได้มี
โอกาสได้รับการพัฒนา  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  ไว้ในแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี  เป็นรอบระยะเวลา  ๓ ปี เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต้น 
 แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ได้ก าหนดไว้เป็น  ๕  ด้าน ได้แก ่

(๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  สถานที่ 
โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ 

(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบันทึกข้อมูล  งานด้านช่าง  เป็นต้น 

(๓) ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารและการบริหารงาน  เช่น   
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมาย  การจูงใน   การประสานงาน 

(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์  การท างาน  การสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย 

(๕) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน  เช่น  
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงาน      การปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข 

ส าหรับหลักสูตรในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างได้ก าหนดไว้ดังนี  
(๑) หลักสูตรความรู้พื นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

วิธีการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้หลายวิธี  
อาทิ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการพัฒนา  การสอนงาน การให้
ค าปรึกษา หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม การด าเนินการดังกล่าว อาจมอบหมาย ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ก.กลาง) หรือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.จังหวัด) หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการ
ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.กลาง) หรือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนา วิธีใด วิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 
 

 

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 



  

 
๕๗ 

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิได้ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ลูกจ้าง  เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง  มีความประพฤติดีส านึกในหน้าที่สามารถ
ประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล     อันส่งผลให้ส่งเสริม
ชื่อเสียงเกียรติยศ ฐานะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง  ท าให้ผู ้ประพฤติเป็นที ่เลื ่อมใส  
ศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป 

(๑) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับราชการ 

(๒) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

(๓) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงใช้วิชาชีพมาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั นด้วย 

(๔) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง พึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรมรวมทั ง
เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิผลยิ่งขึ น 

(๕) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาค  และปราศจากอคติ 

(๖) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ   รอบคอบ  
รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

(๗) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างเต็มที ่

(๘) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่าโดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

(๙) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตนทั งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั งเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

(๑๐) ข้าราชการ  พนักงาน  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา   พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญ  ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

(๑๑) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง พึงช่วยเหลือเกื อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั งส่งเสริมการสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

(๑๒) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน  าใจ 
และมนุษย์สัมพันธ์อันด ี

(๑๓)  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

(๑๔) ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น
ธรรม เอื อเฟ้ือ  มีน  าใจ  และใช้กิริยาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในต าแหน่ง 

 
 

 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
๕๘ 

 

หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ   ควรชี แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยอ่ืน   หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจ
หน้าที่เกีย่วกับเรื่องนั น ๆ ไป 

(๑๕)  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

(๑๖)  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ที่วิญญูชนที่จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั น  
หากได้รับไว้แล้วและภายหลังทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนที่รับไว้มีมูลค่าเกินกว่าปกติด้วย  ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว   เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๖๖ 
 

 
 
 

 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
ที่  ๒๙๘ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  
ของพนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

*********************** 
           ด้วยในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ๓  ปี (รอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) จะสิ นสุดการบังคับใช้ในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องด าเนินการจัดท าร่างแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล   ๓  ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖) ดังกล่าวเสนอ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร     พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือประกาศใช้ภายในวันที่   
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
  

           ดังนั นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการต่อไป
ด้วยความเรียบร้อยและองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิมีแผนอัตราก าลังบริหารจัดการบุคลากรต่อเนื่อง
ตอบสนองภารกิจการให้บริการประชาชน  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา 
๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลง
วันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุค คลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับข้อ ๗ ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  (ก.อบต.จังหวัด) เรื ่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิจึงแต่งตั งคณะกรรมการจัดแผน
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)    ประกอบด้วย  

             ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
        ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
  ๓. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 

  ๔. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ  
  ๕. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร     กรรมการ 
 ๖. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 ๗. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 ๘. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม      กรรมการ 
 ๙. หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ/เลขานุการ 

   ๑๐. นักทรัพยากรบุคคล           ผู้ช่วยเลขานุการ     
            

 ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจมีหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
 จัดท าแผนอัตราก าลัง โดยให้ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าก าหนดแผนและขั นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ   
 
 



  

๖๗ 

 
 
ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆในองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  และของรัฐในหมวดเงินอุดหนุนที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการ                                                            
จัดสรรเงินงบประมาณของอบต. โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล ในระยะเวลา  ๓ ปี และ
แผนอัตราดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยสาระส าคัญ  ดังนี  
    (๑) ศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ช่วง
ระยะเวลา ๓ ปี 
   (๒) ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั ง ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการก าลังคนทั งหมดขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ว่าต้องการคนประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    (๓) ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและก าลังคนที่ขาดอยู่และ
ต้องการเพิ่มขึ น  อัตราความต้องการก าลังคนเพิ่มขึ น  เนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ น  อัตราการ
สูญเสียก าลังคนในแต่ละป ี
  (๔) ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่  การพัฒนาหรือฝึกอบรม
ก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น และใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 
   (๕) จัดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 
การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งต่าง ๆ โดยการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการให้เป็นไปตามประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลงวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน เมื่อด าเนินการเสร็จสิ นแล้วให้เสนอแผน
อัตราก าลังต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร 
(ก.อบต.จังหวัด)  ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  เพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนดต าแหน่งและ
การใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ตามระยะเวลาดังกล่าวต่อไป  
 

ทั งนี    ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นายยงค์ชาย   ภูอ่าง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ   อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 
 

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

๑.ชื่อหัวข้อ 
  การวิเคราะห์ภารกิจของท้องถิ่นตามกฎหมาย พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖  รวมทั ง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  โดยจะเป็นไปตามลักษณะเฉพาะพื นที่ 
๒.วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  สามารถก าหนดภารกิจ  และอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้อง
กับปัญหาข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าที่ และสภาพปัญหาความต้องการของพื นที่ โดยแบ่งภารกิจออกเป็น ๗ กลุ่ม
ภารกิจหลัก ได้แก่ 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
              (๑)   จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน  าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
 (๒)   ให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
 (๓)   ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
 (๔)   ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน  า (มาตรา ๖๘ (๔)) 
 (๕)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
 (๖)   การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

 (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
 (๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา ๖๗ (๓)) 
 (๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
                       (มาตรา ๖๘ (๔)) 
 (๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
                        (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
 (๕)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
 (๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕)) 
 (๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
   

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 

    เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

  

 

 



  

 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ 

    เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (๑.) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   (มาตรา ๖๘ (๖)) 
 (๒.) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
 (๓.) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   (มาตรา ๖๘ (๗)) 
 (๔.)  ให้มีตลาด  (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
 (๕.) การท่องเที่ยว  (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
 (๖.) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
 (๗.) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา ๑๖ (๖)) 
 (๘.) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา ๑๖ (๗)) 
           ๕. ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี 
ภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  
 (๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๖๗ (๗)) 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน  า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั งจ ากัดมูลฝอยและสิ่ง 
      ปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒))  
 (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))  
 

  ๖.ด้านการศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม    จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี  
 (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

           (มาตรา ๖๗ (๘)) 
 (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๖๗ (๕)) 
 (๓) การจัดการศึกษา  ๑๖ (๙)) 

        (๔) การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา๑๗(๑๘)) 
 

  ๗. ด้านการบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  
 (๑) การสนับสนุนสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (มาตรา ๔๕ (๓)) 
 (๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
   ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
 (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
 (๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (มาตรา ๑๗ (๓)) 
 (๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน  าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  อ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 
 

ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  ภารกิจดังกล่าวสามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิได้ ทั งนี จะต้องพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในพื นที่ การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอ าเภอ  

 
 
 



  

 
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  จึงวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ได้ดังนี  
 

  หมายเหตุ  : มาตรา ๖๗,๖๘  หมายถึง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไ้ขจนถึงปัจจุบัน     
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒      

 

๓. การวิเคราะห์องค์กรในการด าเนินการตามภารกิจ 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค SWOT  เข้ามาช่วยทั งนี เพ่ือ
ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื นที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินการตามภารกิจ
ตามหลัก  SWOT ทั งนี สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ 
ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี  
 ๓.๑ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths :S) 

  ที่ตั งของ อบต.วาริชภูมิ  สะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อราชการ 
  มีวัตถุดิบทางทรัพยากรทางธรรมชาติ 
  มีการผลผลิตที่เป็นพืช ผัก ผลไม้ มากที่สุดของอ าเภอวาริชภูมิ 
  มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง 

๓.๒ การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
  ขาดสถานที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย 
  ประชาชนในท้องถิ่นยังขาดทักษะการประกอบการ 
  ขาดการส่งเสริมการลงทุน 
  ขาดการวางผังเมืองที่ดี 
  เกษตรกรยังขาดความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  ขาดระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 
  ขาดระบบชลประทานในการท าเกษตรกรรม  

 ๓.๓ การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities:O)   
  รัฐบาลมีนโยบาย แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน 
 ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพื นที่ความรับผิดชอบ มีความเป็นประชาคมสูง 

๓.๔ การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat :T) 
 ราคา ผลผลิตทางการเกษตรผันผวนไม่แน่นอน 
 ต้นทุนในการผลิตสินค้าทางการการเกษตรมีราคาแพง 
 ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมทุกพื นที่เกษตร 
 ปัญหาสังคมรุนแรงเพ่ิมมากขึ น 

๔.ผลการวิเคราะห์ 
 ๔.๑ ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่จ าเป็นต้องก าหนดเพ่ิม   ซึ่งไม่จ าเป็นต้องก าหนดภารกิจเพ่ิมขึ นแต่
อย่างใด  เนื่องจากภารกิจหน้าที่ครอบคลุมเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่นและกฎหมายก าหนดแผนและขั นตอน
การกระจายอ านาจอยู่แล้ว  คงมุ่งเน้นภารกิจ  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยให้ 
 
 
 



  

 
 
เพ่ิมขึ น  โดยเฉพาะการบริการประชาชน   การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั งภารกิจด้าน
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

๔.๒ พันธกิจของการวางแผนอัตราก าลังท้องถิ่น  ได้แก่ การสรรหาบุคลากรเพ่ิมขึ น เพ่ือรองรับภารกิจ  
และการให้บริการแก่ประชาชนในระดับชุมชนหมู่บ้าน/ต าบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะบุคคลากรในต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้า
พนักงานธุรการ 
๕.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ สามารถก าหนดโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลังรองรับภารกิจ 
และอ านาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๖. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืน 

ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ  ซึ่งจะมีการถ่ายโอนงานภารกิจหน้าที่และ
บุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั นตรงจุดนี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องพยายามวางแผน และ
ก าหนดภารกิจ  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากโครงการถ่ายโอนดังกล่าว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บทศึกษาวิเคราะห์การก าหนดส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ   อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 
 ****************************************  

๑.ชื่อหัวข้อ 
 การวิเคราะห์ก าหนดส่วนราชการ และการแบ่งงานภายใน เพ่ือรองรับภารกิจ 
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือวิเคราะห์การก าหนดส่วนราชการตามภารกิจ ตามกรอบการก าหนดส่วนราชการตามมาตรฐาน
ทั่วไปของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล และส่วนราชการที่ท้องถิ่นควรประกาศตามความเหมาะสม 
 ๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์การแบ่งงานภายในให้สอดคล้องกับปริมาณในความรับผิดชอบ ความต่อเนื่องของงาน 
และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ เพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมในการก าหนดส่วนราชการ กรณีมีงานเพ่ิมขึ นจากการกระจายอ านาจ 
๓.ผลการวิเคราะห์ 
 ๓.๑ ส่วนราชการที่ควรก าหนด ต้องเป็นไปตามมตคิณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการ
ประชุมครั งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งเป็นไปตามระบบจ าแนกต าแหน่งในระบบแท่ง ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมกับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ทั งนี   ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนด 

   ดังนั น องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ซึ่ งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  และจากรายได้  
ประกอบกับภารกิจอ านาจหน้าที่จึงก าหนดโครงสร้างตามแบบอัตราก าลัง เป็น ๗ กอง คือ 
  (๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล 
  (๒) กองคลัง 
  (๓) กองช่าง 
  (๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 (๕) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (๖) กองสวัสดิการสังคม 
 (๗) กองส่งเสริมการเกษตร 
 
๓.๒ การแบ่งงานภายในของส่วนราชการต่าง ๆ ตามข้อ ๓.๑ 

      (๑) ส านักปลัด 
  งานบริหารงานทั่วไป 
 งานการเจ้าหน้าที่ 
 งานกฎหมายและบังคับคดี 
 งานนโยบายและแผน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  
 
 
 
 
 



  

 
 (๒) กองคลัง 

 งานการเงิน 
 งานบัญชี 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 (๓) กองช่าง 
 งานก่อสร้าง 
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 งานผังเมือง 
 งานประสานสาธารณูปโภค 

 (๔)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 งานรักษาความสะอาด 
 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 งานควบคุมโรคติดต่อ 
 งานบริการสาธารณสุข 

 (๕) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 งานบริหารการศึกษา 
 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 งานการศึกษาปฐมวัย 

 ๖) กองสวัสดิการสังคม 
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 งานสังคมสงเคราะห์ 

 ๗)  กองส่งเสริมการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร 
 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 งานธุรการ 

 

         
 ๔.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 สามารถก าหนดส่วนราชการและแบ่งงานภายในตามภารกิจ  และรองรับการกระจายอ านาจได้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 



  

 
บทศึกษาวิเคราะห์การก าหนดส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ   อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 
 

 ****************************************  
๑.ชื่อหัวข้อ 
 การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง เพ่ือจัดกรอบอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล 
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 
 ๒.๒ เพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสม กรณีที่มีความจ าเป็นทางด้านรายจ่าย  ด้านบริหารงานบุคคลตามที่
กฎหมายก าหนด 
๓.ผลการวิเคราะห์ 
 ๓.๑ ตามกรอบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
ประกอบด้วย ๗ กอง    คือ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กองคลัง  กองช่าง และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม  กองส่งเสริมการเกษตร ทั งนี เพ่ือเป็นไปตาม
มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดสกลนคร  
เกี่ยวกับโครงสร้างมาตรฐานทั่วไป  แต่ทั งนี ยังคงอัตราต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเดิมไว้   ๒๕  ต าแหน่ง ได้แก่ 
 ๑. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
 ๒. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 

๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ ช านาญการ 
 ๔. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ 

๕. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ช านาญงาน 
๖ .เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ช านาญงาน 

 ๗. ผู้อ านวยการกองคลัง   (นักบริหารงานคลัง  ) 
 ๘. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ช านาญการ 
 ๙. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ช านาญงาน 
 ๑๐. เจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ ปง./ชง. 
 ๑๑. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติงาน 

๑๒. ผู้อ านวยการกองช่าง   (นักบริหารงานช่าง  ) 
๑๓. นายช่างโยธา ระดับ ช านาญงาน 
๑๔. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปง./ชง. 
๑๕. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
๑๖.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ปฏิบัติการ  
๑๗. เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับช านาญงาน 
๑๘. ผู้อ านวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ) 
๑๙.นักวิชาการศึกษา  ระดับ ปฏิบัติการ  
๒๐.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ช านาญงาน 
๒๑.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ) 
๒๒.นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ 
๒๓.เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ช านาญงาน 

 ๒๔.ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร) 
 ๒๕.นักวิชาการเกษตร ระดับ ปก./ชก. 

 



  

 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และเป็นการรองรับภารกิจที่เพ่ิม
มากขึ นตามโครงการถ่ายโอนงานกิจกรรมบริการสาธารณะ ตามแผนการกระจายอ านาจ  แต่ทั งนี  จะมีค่าใช้จ่ายด้าน
เงินเดือนค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลในห้วงต่อไป 
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  สามารถวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งเพื่อจัด
กรอบอัตราก าลังได้ตามต้องการ 
 

บทศึกษาวิเคราะห์การจัดพนักงานส่วนต าบล ลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ   อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 
 

 ****************************************  
๑.ชื่อหัวข้อ 
 การวิเคราะห์การจัดพนักงานส่วนต าบล    ลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี    ประจ าปีงบประมาณ  
(พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  ที่ก าหนดขึ นใหม่ และการสรรหาอัตราเพิ่ม หรือปรับอัตราลง  
 

๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้ทราบแนวทางจัดคนลงในกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดขึ นใหม่   
 ๒.๒ เพ่ือให้ทราบแนวทางการสรรหาคนเพ่ิม  หรือปรับลดคนที่เกินลง 
๓.ผลการวิเคราะห์ 
 ๓.๑  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ก าหนดเพ่ิมอัตราพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๑ อัตรา  ได้แก่ 
  ๓.๑.๑ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปง./ชง.  (กองคลัง) 
 ๓.๒  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ก าหนดเพ่ิมอัตราพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๑ อัตรา  ได้แก่ 

๓.๒.๑ ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (ตามภารกิจ ผู้มีคุณวุฒิ)  (กองช่าง) 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  และรองรับภารกิจจากการถ่ายโอนงาน  
ตามแผนการกระจายอ านาจ 
๔.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  สามารถจัดท าแนวทางการจัดคนลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปีประจ าปี
งบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ) และแนวทางการสรรหาคนเพิ่ม และปรับลดอัตราก าลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

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

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ น
จากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างใน          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  
เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

  ๑.  พึงด ารงตนให้ตั งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
  ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
  ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดหลักประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  ๔.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  ขอประกาศให้มาตรฐานทั ง  ๕ ประการ ดังกล่าวข้างต้น  
เป็น “ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  ของพนักงานและลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วาริชภูมิ ” เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
 

  ทั งนี ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓      
 
 
 
     ( นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูม ิ    



 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติราชการ 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑. ประชุมประจ าเดือน 
คณะผู้บริหาร 
คณะที่ปรึกษา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

เพือ่แจ้งแนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิบัติราชการและแจ้งข้อ
ราชการต่างๆ รวมทั ง
ปรึกษาหารือข้อราชการ 
ต่าง ๆ ร่วมกัน 

คณะผู้บริหาร
,คณะที่ปรึกษา,
พนักงานส่วน
ต าบล,พนักงาน
จ้าง รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
ราชการและข้อ
ราชการต่าง ๆ 
และได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

๖๐ ๖๐ ๖๐ / - - 

๒. หลักสตูรเกีย่วกับการฝึกอบรม
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม ่

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานท่ีได้รับการบรรจุ
ใหม ่

พนักงานท่ีได้รับ
บรรจุใหมไ่ดร้ับ
การฝึกอบรม
จ านวน ๑ คน  

๑ ๑ ๑ - / / 
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-๒- 
๒.  หลักสูตรด้านการบริหาร  
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ  ลักษณะการฝึกอบรม  

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๑ 
(จ านวนคน) 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑. หลักสตูรเกีย่วกับนายก อบต.หรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลได้รบัการ
ฝึกอบรม ๑ 
ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 
 

๒. หลักสตูรเกีย่วกับรองนายก อบต.
หรือ หลักสตูรอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
ของรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ น 

รองนายก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ 
ครั ง/ป ี

๒ ๒ ๒ - / / 

๓. หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการนายก 
อบต.หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างาน
ของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ น 

เลขานุการนายก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ 
ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑. หลักสตูรเกีย่วกับประธานสภา 
อบต.หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างานของ
ประธานสภา อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ น 

ประธานสภา อบต.
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ ๑ / / 

๒. หลักสตูรเกีย่วกับรองประธานสภา 
อบต.หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างานของ
รองประธานสภา อบต.ให้มี
ทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ น 

รองประธานสภา 
อบต.ไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ ๑ / / 

๓. หลักสตูรเกีย่วกับสมาชิกสภา อบต.
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างานของ
สมาชิกสภา อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ น 

สมาชิกสภา อบต.
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั ง/ป ี

๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ / / 

๔. หลักสตูรเกีย่วกับเลขานุการสภา 
อบต.หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการท างานของ
เลขานุการสภา อบต.ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ น 

เลขานุการสภา 
อบต.ไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ ๑ / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๔- 
๓.  หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรม
กับ 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถ่ิน 

๑. หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน 
อบต. หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของนัก
บริหารงาน อบต.ใหม้ีความรู้ ทักษะและ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ น 

นักบริหารงาน อบต.
ได้รับการฝึกอบรม ๑ 
ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๒. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ น 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผนไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๓. หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
ทั่วไป บริหารงานบุคคล บุคลากร 
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ น 

บุคลากร  ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั ง/ป ี

๒ ๒ ๒ - / / 

๔. หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษา
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ น 

นักวิชาการศึกษาไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๕. หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชน 
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ น 

นักพัฒนาชุมชนได้รับ
การฝึกอบรม 1 ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

 
 
 
 
 
 



 

-๕- 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร (ต่อ) 

 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๖. หลักสตูรเกีย่วกับนิติกร หรือ หลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแตล่ะ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ดยีิ่งขึ น 

นิติกรได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๗. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแตล่ะ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ดยีิ่งขึ น 

เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับการฝึกอบรม  
๑ ครั ง/ป ี

๓ ๓ ๔ - / / 

๘. 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละระดับแตล่ะ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงาน
ได้ดยีิ่งขึ น 

เจ้าพนักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ไดร้ับการ
ฝึกอบรม  
๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๖- 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร (ต่อ) 

 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๙. หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานคลัง 
หรือ หลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของ
นักบริหารงานคลังให้มีความรู้ 
ทักษะและความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ น 

นักบริหารงานคลัง
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๐. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานพัสดุ หรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ น 

เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๑. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ น 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๒. หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี หรือ หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ น 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชไีด้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

 
 
 
 
 
 



 

-๗- 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร (ต่อ) 

 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑๓. หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงานช่างหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของ
นักบริหารงานช่างให้มีความรู้ 
ทักษะและความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ น 

นักบริหารงานช่าง
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๔. หลักสตูรเกีย่วกับนายช่าง 
โยธา หรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ น 

นายช่างโยธาไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ 
ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

๑๕. หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็ก หรอื 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้
ดียิ่งขึ น 

ครูผูดู้แลเด็กได้รับ
การฝึกอบรม ๑ 
ครั ง/ป ี

๑๑ ๑๑ ๑๑ - / / 

๑๖. หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานไดด้ียิ่งขึ น 

ให้พนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 
๑ ครั ง/ป ี

๑๔ ๑๔ ๑๔ - / / 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๘- 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของบุคลากรในองค์กร (ต่อ) 

 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท้องถ่ิน 

๑๗ หลักสตูรเกีย่วกับนักบริหารงาน
การศึกษาหรือ หลักสตูรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารของ
นักบริหารงานช่างให้มีความรู้ 
ทักษะและความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ น 

นักบริหารงาน
การศึกษาได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั ง/ป ี

๑ ๑ ๑ - / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 
๔.  หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๑. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับ
ปริญญาตร ีและปริญญาโท 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
ยิ่งขึ นและสามารถน ากลับมา
พัฒนาท้องถิ่น 

ให้ผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการศึกษาต่อ 

๒ ๒ ๒ หมายเหตุ:- สนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญา
ตรีและปรญิญาโทกับสถาบันการศกึษาของรัฐ 

๒. หลักสตูรการพัฒนาบุคลิกภาพ ศลิปะการ
พูด และการบริหาร 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บุคลิกภาพ ศลิปะการพูด และ
การบริหาร มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ น 

ให้ผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้านนี  

๕ ๑๐ ๑๕ / / - 

๓. หลักสตูรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
อาชีพ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ในด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อน า
กลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

ให้ผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้านนี  

๕๐ ๕๐ ๕๐ / / - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๐- 
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๔. หลักสตูรหลักสตูรเกีย่วกับการบรหิารงาน
บุคคล 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในการท างานด้านการ
บริหารงานบุคคล 

ให้พนักงานส่วน
ต าบลได้รบัความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านนี  

๖ ๖ ๖ - / / 

๕. หลักสตูรการด าเนินการทางวินัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ด้านการด าเนินการทางวินัย 

ให้พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง
ได้รับความรู้ในด้าน
นี  

๒ ๒ ๒ - / / 

 
 
๕.  หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
ที ่

 

 
โครงการ/หลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค ์

 
 

การด าเนินการ 

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ ลักษณะการฝึกอบรม 

ปี ๒๕๖๔ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๕ 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕๖๖ 
(จ านวนคน) 

อบต. 
ด าเนินการเอง 

 
ส่งฝึกอบรมกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

ส่งฝึกอบรมกับ 
สถาบันพัฒนา

บุคลากรท้องถ่ิน 

๑. หลักสตูรอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ให้ผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

๕๐ ๕๐ ๕๐ / / - 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง   ๓  ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  
ของพนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 

*********************** 
            อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด ประกอบ มาตรา ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร   เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๑๘  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอแผนอัตราก าลังที่จัดท าขึ นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้แผนอัตราก าลังดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นกรอบการก าหนด
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งขององค์การบริการส่วนต าบลตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 

บัดนี คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) ได้มีมต ิ
เห็นชอบในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วาริชภูมิ  เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั งที่  ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันที่   ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๓  จึงประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ดังนี  
   ข้อ ๑  ประกาศฉบับนี เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  เรื่อง  แผน
อัตราก าลัง ๒ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   
   ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี   มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
   ข้อ ๓ การก าหนดต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง และภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร งานบุคคล
ให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลังฉบับนี  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   
 
 
 

( นายยงค์ชาย   ภูอ่าง ) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูม ิ
 
 


