
 แผนอัตรากําลัง 3  ป 
ปงบประมาณ  2561 -  2563 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 

องคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก   อําเภอเมอืงยาง   จังหวัดนครราชสีมา 
----------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

อัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของปริมาณงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.กลาง) ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง)
กําหนด  

  1.2  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจาง ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดังกลาว กําหนดเพ่ือเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจาง ใหเกิดความเหมาะสมและให
การปฏิบัติหนาท่ีราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความคลองตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน
สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ินนํามาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจางมากําหนดเปนประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
พนักงานจาง พรอมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
  1.3   คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการ
กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผน
อัตรากําลังเพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ 
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ
อัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  1.4  สําหรับการวางแผนกําลังคนเปนกระบวนการในการพยากรณจํานวนคน การพัฒนาคนใน
องคกร การใชคน และการควบคุมคน โดยท่ีองคกรจะตองม่ันใจวาองคการมีปริมาณคน มีคนท่ีมี คุณสมบัติ คุณภาพ
และคุณลักษณะตามท่ีตองการในหนวยงานตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม และในเวลาท่ีตองการ รวมท้ัง ตองมี
วิธีการใชคนเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร ซ่ึงตามแนวคิดของ Patten ไดใหความหมายของการวางแผน
กําลังคนไว 4 ประการ ดังนี้  
   1) การวางแผนกําลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะหการออกจากงานของ
แรงงาน การกําหนดวิธีการท่ีจะใชในการวางแผนอาชีพสําหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบสําหรับการวางแผน
คัดเลือก และการเลื่อนตําแหนงคนงานและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายคาจางกับการคัดเลือกคนเขา
ทํางาน 
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   2) การวางแผนกําลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขต
ครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดของหนวยงาน ไดแก การเลือกสรร การบรรจุ การฝกอบรม การศึกษา การบริหาร
เงินเดือนและคาจาง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ และอ่ืนๆ 
       3) การวางแผนกําลังคน คือ นโยบายดานกําลังคนและการจางงานเม่ือพิจารณาในแง
เศรษฐกิจ ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของกําลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะ
มองในแงโครงสรางของประชากรและผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับการคาดการณดาน
อาชีพอุตสาหกรรมและแรงงาน รวมท้ังการวิเคราะหผลกระทบตอเนื่องท่ีจะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนดวย
เครื่องจักร 

1.5  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3  ป ประจําปงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) ข้ึน 

 
 

2. ความจําเปนในการทําแผนอัตรากําลัง 
2.1  การวางแผนอัตรากําลัง เพ่ือแกปญหาเรื่องการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับตําแหนง 

ตองดําเนินการในภาพรวมท้ังหนวยงาน เนนถึงโครงสราง วัตถุประสงคและขอบเขตหนาท่ีของหนวยงาน ให
สอดคลองกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหนวยงาน โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังลวงหนา 3 ป 

2.2  ตองมีแผนกําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลและแผน
งบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกําหนดอัตรากําลังคนตองสอดคลองกับ
แผนงาน โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผน
กําลังคน) 

2.3  การทบทวนตรวจสอบหนาท่ีความรับผิดชอบ (Post Audit) การกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตําแหนง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือปองกัน
ปญหาหนาท่ีซํ้าซอน คนลนงาน และกําลังคนไมเพียงพอของหนวยงาน 

2.4  เพ่ือแกปญหาในการบริหารงานบุคคลท่ีจะตองปรับปรุงแกไขท้ังระบบไปพรอม ๆ กัน ท้ัง
หนาท่ีของหนวยงาน โครงการ ระบบงาน การกําหนดตําแหนง และการปรับระดับตําแหนง 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1   เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน  
ระบบการจางท่ีเหมาะสม ไมซํ้าซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล
กระเบื้องนอก 

3.2   เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง   
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี  5  พ.ศ. 2546  และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 

3.3   เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   (ก.อบต.จังหวัด)   สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

3.4   เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกําหนดประเภท
ตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

3.5   เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  

3.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก   สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ
แตงตั้งขาราชการ และการใชอัตรากําลังของบุคลากร เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง
นอก เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาสามารถ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

3.7 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากร
ใหเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด  
 

4.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  
           คณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง  3 ป  ขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก ซ่ึงมีนายก
องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก เปนประธานคณะทํางานเห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป ประจําป
งบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
   4.1   วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี  5       
พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปญหาความตองการของตําบล
กระเบื้องนอก 
  4.2    กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาของ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน 
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4.3   กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงาน
ตาง ๆ 
                4.4   กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบล โดยใหหัวหนาสวนราชการ
เขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาท่ี
ท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการและจํานวนขาราชการ ลูกจางประจําในองคการ
บริหารสวนตําบลประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง  
              4.5   กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 

4.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ   
สี่สิบของงบประมาณรายจาย 

4.7 ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ 1  ครั้ง 

4.8 การปรับปรุงหนาท่ีความรับผิดชอบ เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการให
ชัดเจนไมซํ้าซอนท้ังในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เพ่ือใหรูวาชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง หนวยงานมีบทบาทหนาท่ี
อยางไร 

4.9 การปรับปรุงสวนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาวาสวนราชการเดิมเหมาะสมหรือไม 
มีปญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานถูกตองเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบาง  

4.10 ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชคน (Post Audit) เปนการตรวจสอบท้ังจํานวน ระดับ
และสายงาน เพ่ือดูวาการมอบหมายหนาท่ีงานเปนไปตามท่ี ก.อบต. กําหนดหรือไม มีการใชคนไมตรงกับตําแหนงท่ี   
ก.อบต. กําหนดหรือไม 

4.11 การกําหนดกรอบอัตรากําลัง พิจารณาวาในระยะเวลาขางหนา (3 ป) หนวยงานมีโครงการหรือ
แผนงานเรื่องใด ตองใชคนเทาไร ระดับใดบาง ใหสอดคลองกับมาตรการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 

4.12 ปรับปรุงหลักเกณฑและมาตรฐานการวิเคราะหตําแหนง โดยใหแตละสวนราชการซ่ึงเปนผูท่ีมี
ความเขาใจในหนาท่ีการงานดี มีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ จะชวยใหกระบวนการกําหนดตําแหนงมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเหมาะกับสวนราชการนั้นๆ 

4.13 การจัดทํารายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบ (Job Description) เพ่ือใชเปนหลักฐานวา
ตําแหนงใดมีหนาท่ีการงานอะไรบาง ทําใหสะดวกในการพิจารณาวิเคราะหตําแหนง การตรวจสอบการกําหนดตําแหง 
และเปนคูมือในการมอบหมายงานดวย  

4.14 สรางความกาวหนาในสายอาชีพตาง ๆ เปนการศึกษาวาในแตละสายงานมีปญหาอะไรจะ
แกปญหาดวยวิธีใดเพ่ือใหทุกสายงานมีทางกาวหนาไดตามความเหมาะสม 
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4.15 สรางและรักษานักวิชาการไวในระบบราชการ มีการนําหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงโดย
พิจารณาผลงานทางวิชาการ สรางความกาวหนาในสายงาน  
                     -  ตองเปนผูเชี่ยวชาญ/ชํานาญการ ใชความรูอยางลึกซ้ึงและกวางขวาง มีประสบการณและ
ระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
                     -  ปฏิบัติงานโดยอิสระเปน ปฏิบัติงานดวยตนเองมากกวา 80 % 
                     -  ลักษณะงานเปนการวิเคราะหวิจัยทางวิชาการระดับสูง/ถายทอดความรู/พัฒนาการทางดานวิชาการ 
                     -  กําหนดข้ึนตามความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนทางราชการ 
                     -  กําหนดหนาท่ีไวอยางแนนอนเปนรายตําแหนง 
                     -  มีระบบการเขาสูตําแหนง ระบบการเลื่อนตําแหนง การยุบเลิกและถายเท เปนตําแหนงท่ีกําหนด
เปนการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเปนระยะ ๆ 
                     -  มีระบบการติดตามผลงาน หากไมสามารถปฏิบัติได ตองมีการโยกยายหรือยุบเลิกตําแหนง 
                     -  การวัดผลงานใชคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาจากผลงานยอนหลัง 

      4.16  การปรับปรุงหนวยงานการเจาหนาท่ี เปนสิ่งท่ีตองทําควบคูกับการวางแผนอัตรากําลังซ่ึง
หนวยงานการเจาหนาท่ีจะตองเปนผูรับชวงงานและดูแลใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง โดยตองปฏิบัติดังนี้ 
                     -  ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรตองทําบาง มีปญหาอยางไร และตองปรับปรุงอะไร 
                     -  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลท้ังงานประจําและงานวิชาการ 
                     -  ตองมีบุคลากรท่ีเขมแข็ง มีความรู ความเขาใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเปนอยางดี 

     โดยท่ัวไปการกําหนดจํานวนตําแหนงตาง ๆ ภายในองคกร ควรคํานึงถึงการกําหนดใหมีจํานวนท่ี
เหมาะสมกับลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหนวยงาน ในการวิเคราะหจํานวนตําแหนงจําเปนท่ี
เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ จะตองหาวิธีการมาใชในการวิเคราะหใหเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน 
ซ่ึงวิธีการวิเคราะหตําแหนงท่ีใชอยูในปจจุบันมีอยูหลายประการ แตกอนท่ีจะพิจารณาวิเคราะหจํานวนตําแหนงในสวน
ราชการใด จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบรายละเอียดพ้ืนฐานในเรื่องดังตอไปนี้ คือ 

1. หนาท่ี ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการดําเนินงานของหนวยงานท่ีจะ
กําหนดจํานวนตําแหนงให 

2. การจัดแบงหนวยงานและอัตรากําลังใหหนวยงานท่ีจะกําหนดตําแหนง โดยจําเปนตองทราบ
อัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีมีอยูเดิมและท่ีจะกําหนดเพ่ิมข้ึนใหม 

3. เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองมีตําแหนงเพ่ิมข้ึนจากเดิม เชน มีกฎหมายอะไรท่ีใหอํานาจแก
สวนราชการนั้นเพ่ิมข้ึน มีงานใหมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการ
ความชวยเหลือจากตางประเทศ หรือเปนขอผูกพันกับรัฐดานใด หรือรองรับการดําเนินงานตามกลยุทธท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกในดานใด หรือตามนโยบายของผูบริหาร งานเดิมมีอะไรบาง 
ท่ีมีปริมาณงานเพ่ิมข้ึนจนเกินกวาอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีมีอยูเดิมจะปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงลงได เชน การเพ่ิมโครงการ
หรือมีการเพ่ิมหนวยงานข้ึนมาใหมตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพ่ือขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เปนตน 

4. เกณฑการคํานวณจํานวนตําแหนง ซ่ึงสวนราชการไดกําหนดข้ึน โดยปกติสวนราชการท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกจะกําหนดจํานวนตําแหนง โดยอาศัยเกณฑท่ีกําหนดข้ึน โดยการเปรียบเทียบ
กําลังคนท่ีมีอยูเดิมกับภาระงานท่ีตองทํา โดยคํานวณมาตรฐานการทํางานใหไดวา คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถ
ทํางานในตําแหนงไดมากนอยเพียงใด และภาระงานท้ังปท่ีจะมีจํานวนเทาใด เพ่ือท่ีจะคํานวณวาใน 1 ป ใชจํานวน
คนเทาใดตอภาระงานนั้น และอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีมีอยูในขณะนี้มีมากนอยกวาเกณฑท่ีคํานวณไวหรือไม 

5. หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะกําหนดข้ึนใหมเปนรายตําแหนง ควรทราบกอนวา การ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน (Mission Oriented) นั้นเปนอยางไร มิใชพิจารณาเฉพาะจากเจาหนาท่ีท่ีควรปฏิบัติงาน
เทานั้น (Function Oriented) 



 6 
 

ข้ันตอนสําหรับการวางแผนอัตรากําลังประจําปขององคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอกมีดังนี้ 
1. ทบทวนกระบวนการทํางานและข้ันตอนการทํางาน รวมท้ังเวลาท่ีใชในแตละข้ันตอน 
2. ทําการสํารวจภาระงานขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานท่ีตองทําเพ่ิม

หรือไมจําเปนตองทําหรือใชเทคโนโลยีมาชวยทําได 
3. รวบรวมขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการวางแผนอัตรากําลังประจําป เชน จํานวนบุคลากรปจจุบัน 

งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรร 
4. นํางบประมาณท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรรมาคํานวณอัตรากําลัง โดยคิดจากคาจางเงินเดือนบุคลากร 

และคาใชจายรายกิจกรรมตามแผนดําเนินงาน 
5. ใชเทคนิคการวิเคราะหอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน วิธีเปรียบเทียบอัตราสวน (ratio analysis) ประสิทธิภาพ

การทํางาน พนักงานตออุปกรณ  
6. นําการวิเคราะหตาง ๆ มาเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ

การจัดสรร 
7. จัดทําแผนอัตรากําลังประจําปของหนวยงานตาง ๆ 
8. ควบคุมอัตรากําลังคนตามแผนอัตรากําลังประจําป 
9. ดําเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพ่ิมจํานวนบุคลากรดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน เกลี่ยคนจากหนวยงาน

ท่ีมีอัตรากําลังเกินมาปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีอัตรากําลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงขอมูลอัตรากําลังคนครั้งตอไปภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก 
 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน ควรจะตองพิจารณาถึงกําลังเงิน  กําลัง
งบประมาณ กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและหนาท่ีความรับผิดชอบควรเปนเรื่องท่ี
เปนประโยชนตอทองถ่ินอยางแทจริง หากเกินกวาภาระหรือเปนนโยบายซ่ึงรัฐบาลตองการความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันท้ังประเทศ ก็ไมควรมอบใหทองถ่ินดําเนินการ เชน งานทะเบียนท่ีดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถ่ินดําเนินการ มีขอพิจารณาดังนี้ 
 1. เปนงานท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในชีวิตความ
เปนอยูของชุมชน ไดแก การกอสรางถนนสะพาน สวนหยอมสวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย 
 2. เปนงานท่ีเก่ียวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชนงานดับเพลิง 
  2.1 เปนงานท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสังคม ดานนี้มีความสําคัญตอประชาชนในทองถ่ินมาก เชน การจัด
ใหมีหนวยบริหารทางสาธารณสุขจัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชราเปนตน 
  2.2 เปนงานท่ีเก่ียวกับการพาณิชยทองถ่ิน  หากปลอยใหประชาชนดําเนินการเองอาจไมไดรับผลดี
เทาท่ีควรจะเปน จัดใหมีโรงรับจํานํา การจัดตลาดและงานตางๆ ท่ีมีรายได  โดยสามารถเรียกคาบริการจาก
ประชาชน 
 3. กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน  
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 4. กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ 
 5. กําหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามีสวน
รวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ
อยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูกจางจางประจําในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 
 6. กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 7. จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจาย 
 8. ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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5.  สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 

สภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

1.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1  ถนนเพ่ือการเกษตรเปนหลุมเปนบอ  ไมสะดวกในการขนถายผลผลิตทางการเกษตร 

1.2  ถนนเชื่อมหมูบานบางสายชํารุด  ไมสะดวกในการสัญจรไปมา 

1.3  ถนนภายในหมูบานไมไดมาตรฐาน  ตองใชงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซมทุกป 

1.4  ขาดแคลนไฟฟาเพ่ือการเกษตร 

1.5  ไฟฟาสาธารณะมีไมครบทุกจุดตามความตองการของประชาชน 

 2.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 

  2.1 ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไมมีอาชีพเสริมรองรับในชวงวางจากการทํานา ทําไร     

  2.2  พ้ืนท่ีทําการเกษตรบางสวนของตําบล  (ท่ีดอน)  ยังอาศัยน้ําฝน  หากปไหนฝนแลง  พืชผล 

  ทางการเกษตรจะไดรับความเสียหาย  สวนพ้ืนท่ีทําการเกษตรในท่ีลุมมีน้ําอุดมสมบูรณ  ปไหนฝน 

  ดีจะเกิดปญหาอุทกภัย  พืชผลทางการเกษตรจะไดรับความเสียหาย 

  2.3  ผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยตอไรยังอยูในเกณฑต่ํา  เพราะเกษตรกรขาดความรูทางดาน 

  เทคนิคและวิชาการสมัยใหมในการผลิต 

  2.4  ราคาพืชผลทางการเกษตรไมสามารถกําหนดเองได  ข้ึนอยูกับพอคาคนกลางทําใหขาย 

  ไดราคาไมยุติธรรม   

  2.5  การรวมกลุมอาชีพตางๆ ยังไมเขมแข็งพอ 

  2.6  ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 

 3.  ปญหาดานสังคม 

  3.1  ผูสูงอายุ  คนชรา  ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคม  มีอัตราการเพ่ิมปริมาณมากข้ึน   

  ไดรับการชวยเหลือไมท่ัวถึง 

  3.2  ครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุน 

  3.3  การวางงานของวัยแรงงาน 

  3.4  การเลนการพนัน  แทงหวย 

  3.5  ยาเสพติดในชุมชน 

  3.6  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  3.7  การขาดคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม 

 4.  ปญหาดานการเมือง  การบริหาร 

  4.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง  การบริหารของประชาชน 

  4.2  ศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 

  4.3  ประชาชนยังขาดความรู  ความเขาใจในการบริหารงาน  อบต. 

  4.4  งบประมาณของ อบต.มีนอย  ไมสามารถสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง 

  4.5  บุคลากรของ อบต. มีนอย  ไมสมดุลกับภารกิจ 

  4.6  บุคลากรมีประสบการณนอยในการปฏิบัติงาน  ทําใหการปฏิบัติงานไมสัมฤทธิ์ผลเทาท่ีควร 

  4.7  ประชาชนยังไมเขาใจในบทบาท  หนาท่ี  และสิทธิของตนเอง 
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 5.  ปญหาดานสาธารณสุข 

  5.1  การบริการดานสาธารณสุขและอนามัยไมท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

  5.2  ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน  (ศสมช.)  มีเวชภัณฑจํากัด  ขาดการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร 

  5.3  มีการระบาดของโรคท่ีปองกันได  เชน  โรคไขเลือดออก 

  5.4  ประชาชนขาดความรูในการบริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 

  5.5  ประชาชนยังไมเขาใจเรื่องโรคติดตอเทาท่ีควร 

  5.6  ประชาชนบางสวนยังมีความเชื่อท่ีผิดๆ 

 6.  ปญหาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  6.1  การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนไมครอบคลุม 

  6.2  สถานท่ีรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนมีนอย 

  6.3  การศึกษาท้ังในและนอกระบบ 

  6.4  การหางหายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  6.5  ระดับการศึกษาของราษฎรโดยท่ัวไปยังอยูในเกณฑต่ํา 

  6.6  โรงเรียนบางแหงมีนักเรียนนอย  ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานไปเรียนตัวจังหวัด 

  6.7  โรงเรียนขาดวัสดุ  อุปกรณการเรียนการสอน 

  6.8  เยาวชนใหความสําคัญในกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมนอย 

  6.9  โรงเรียนขาดแคลนครู  ทําใหดูแลเด็กไมท่ัวถึง 

  6.10  นักเรียนไมเอาใจใสในการเรียน 

 7.  ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  7.1  ขาดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  สถานท่ีสาธารณะและนันทนาการ 

  7.2  ประชาชนยังมักท้ิงขยะไมเปนท่ี  ทําใหสกปรก  น้ําเสียสงกลิ่นรบกวนและยังเปน 

  แหลงเพาะพันธุเชื้อโรค 

  7.3  ไมมีท่ีกําจัดขยะ / ท่ีรองรับขยะสาธารณะ / รถเก็บขยะ 

  7.4  การตัดไมทําลายปา  บุกรุกท่ีสาธารณะ 
 

ความตองการของประชาชน 
 

 1.  ดานเศรษฐกิจ 

  1.1  ตองการอาชีพเสริมในชวงฤดูวางจากการทํานาทําไร 

  1.2  ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 

  1.3  เงินทุนในการประกอบอาชีพ 

  1.4  แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา  และน้ําทวม 

  1.5  สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ 

  1.6  ความรูและเทคโนโลยีทางดานการเกษตร 
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 2. ดานสังคม 

  2.1  ชวยเหลือ  สงเคราะห  ผูสูงอายุ  คนชรา  ผูพิการและผูดอยโอกาส 

  2.2  ปองกันยาเสพติด  อบายมุขตาง ๆ  

  2.3  สงเสริมสถาบันครอบครัว 

  2.4  วัยแรงงานมีงานทํา 

 3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  3.1  ถนนเพ่ือการเกษตรสภาพใชการไดดี 

  3.2  ถนนเชื่อมระหวางหมูบานใชการไดดี 

  3.3  ถนนภายในหมูบานไดมาตรฐาน 

  3.4  มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรเพียงพอ 

  3.5  มีไฟฟาเพ่ือการเกษตรเพียงพอ 

  3.6  ไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด 

 4.  ดานสาธารณสุข 

  4.1  มีสถานีอนามัยในหมูบาน 

  4.2  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  มีเวชภัณฑท่ีเพียงพอ 

  4.3  ใหความรูเรื่องการบริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  และเรื่องโรคติดตอตาง ๆ รวมท้ังวิธีการ 

  ปองกันใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง 

 5.  ดานการเมืองการบริหาร 

  5.1  พัฒนาความรูผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต.  ขาราชการสวนทองถ่ินและลูกจาง 

  5.2  ประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและขาวสารตางๆ ของ 

  องคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบอยางตอเนื่อง 

  5.3  ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

  5.4  งบประมาณใหเพียงพอตอการแกไขปญหาตามความตองการของประชาชน 

  5.5  จัดหากําลังบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม 

 6.  ดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  6.1  สงเสริมการศึกษาของประชาชนท้ังในและนอกระบบ 

  6.2  จัดหาครูและผูมีประสบการณทางดานการศึกษาใหเพียงพอ 

  6.3  จัดหาวัสดุ  อุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอ 

  6.4  สงเสริมการศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 7.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  7.1  จัดหาท่ีท้ิงขยะ / ท่ีรองรับขยะ / รถเก็บขยะ 

  7.2  ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  7.3  สงเสริมใชปุยอินทรีย  ปุยชีวภาพ 

  7.4  ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชนและการตัดไมทําลายปา 
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วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 
        1.  วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก 
การศึกษากาวล้ํา   นําการคมนาคม  การเกษตรสมบูรณ เก้ือหนุนคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง  นําพาสูอาเซียน 
       พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการศึกษาใหมีความกาวหนา พรอมๆ กับรักษาไวซ่ีงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามไว 
2. พัฒนาการคมนาคมใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจร 
3. พัฒนาดานการเกษตร เนนการเกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมี 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
5. พัฒนางานดานการดํารงชีวิต โดยนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
6. พัฒนาความเปนสากลพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
จุดมุงหมาย 
1.  การศึกษาของประชาชนตําบลกระเบื้องนอกตองมีความกาวหนายิ่งข้ึน  
2.  โครงสรางพ้ืนฐานตองดี และท่ัวถึง  
3.  ปริมาณการใชปุยอินทรียเพ่ิมข้ึน และเคมีลดลง 
4.  การเขาถึงบริการตางๆ ตองดีข้ึน สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนตามไปดวย 
5. ประชาชนหันมาใหความสําคัญกับแนวทางปรัชญาอันล้ําคา คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช 
6. เตรียมท้ังดานความรู เตรียมการสื่อสารประชาสัมพันธพรอมเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน 
2. วิสัยทัศนของอําเภอเมืองยาง (ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด) 
วิสัยทัศน (vision )  “เมืองยางหนาอยู  มุงสูความม่ังคั่งและม่ันคง  สังคมเขมแข็ง” 
ประเด็นยุทธศาสตรของอําเภอเมืองยาง 
1) ยุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาตามความเรงดวนของอําเภอ 
2) ยุทธศาสตรตามแนวนโยบายรัฐบาล ไดแก ดานการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิง           
    บูรณาการและการแกไขปญหายาเสพติด 
3)  ยุทธศาสตรดานการเกษตร 
4)  ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน 
5)  ยุทธศาสตรดานการบริหารและการบริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแกไขปญหาภายในอําเภอเมืองยาง 
3. วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
โคราชเมืองหลวงแหงภาคอีสาน 

 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอกในชวง 3  ป   
 การนํายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก   ไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาประสงคของยุทธศาสตร  องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรจังหวัด  อําเภอเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ  ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
 เปาหมาย 
 เพ่ือพัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาท่ีเปนอยูเนื่องจากประชาชนในตําบลกระเบื้องนอก
กวา รอยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชน  ทํานา  ทําสวน  ปศุสัตว  และประมง  เปนตน  ดังนั้น  การท่ีจะทําให
ประชาชนอยูดีกินดีไดจําเปนตองพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร  ใหมีความเจริญกาวหนาเสียกอนจึงจะบรรลุ
วัตถุประสงคได อีกท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรยังเปนยุทธศาสตรการพัฒนาหลักของท้ังระดับชาติ  ระดับ
จังหวัด  และระดับอําเภอดวย 
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แนวทางการพัฒนา 
 1)  การใหการสนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรในตําบลกระเบื้องนอกใหใชปุย   
อินทรียชีวภาพ 
  2)  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการเกษตร 
  3)  การสงเสริมสนับสนุนดานการพัฒนาผลผลิตการเกษตร  เพ่ือใหสามารถแขงขันกับตลาดได 
  4)  การพัฒนาสนับสนุนการตลาด 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จํานวนประชาชนท่ีใชปุยอินทรียชีวภาพเพ่ิมข้ึน 
    1.1 ผลผลิตปุยอินทรียชีวภาพท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีผลิตไดของกลุมผูผลิตปุยชีวภาพมากข้ึนกวาปท่ีผานมา 
 1.2  จํานวนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนกวาปท่ีผานมา 
 1.3  จํานวนผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนกวาท่ีผานมา 
 1.4  รายไดจากการเกษตรของเกษตรกรท่ีเพ่ิมมากข้ึนกวาปท่ีผานมา 
 1.6  ปญหารายไดท่ีต่ํากวามาตรฐานของประชาชนในตําบลหมดไป 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของประชาชน 
 เปาหมายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในตําบลกระเบื้องนอกไดรับการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  เชน  มีการคมนาคมท่ีสะดวก  มีระบบประปาท่ีมีคุณภาพใชและไดรับบริการ
ระบบสาธารณูปโภคดานตางๆอยางท่ัวถึง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1)  สรางและปรับปรุงระบบคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
 2)  สรางและปรับปรุงระบบประปาใหมีมาตรฐานและท่ัวถึง 
 3)  ขยายเขตการไฟฟาใหท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
 4)  พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือรองรับระบบประปา 
 5)  พัฒนาระบบโทรคมนาคมใหมีมาตรฐานและท่ัวถึง 
 ตัวช้ีวัด 
 1)  จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการบริการระบบสาธารณูปโภคท่ีมากข้ึนกวาในปท่ีผานมา 
 2)  จํานวนถนนท่ีไดรับการพัฒนาและมีการสรางข้ึนมาใหม 
 3)  จํานวนระบบประปาท่ีมีการสรางและปรับปรับจนไดมาตรฐาน    ท่ีเพ่ิมมากข้ึนกวาปท่ีผานมา 
 4) จํานวนครัวเรือนท่ีไมไดรับการบริการระบบไฟฟาท่ีลดลงมากกวา รอยละ 90 เม่ือเปรียบเทียบกับการพัฒนา
ในปท่ีผานมา 
 5)  จํานวนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีไดรับการพัฒนาไมนอยกวา รอยละ 90 ของแหลงน้ําท่ีใชเพ่ือการ
บริโภค 
 6)  จํานวนตูโทรศัพทท่ีเพ่ิมมากข้ึนและท่ัวถึงทุกหมูบาน 
 เปาหมายดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 เพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี  มีความสุขในการดํารงชีวิต  ภายในชุมชนมีระบบสาธารณสุขท่ีทันสมัยและ
เพียงพอกับความตองการของประชาชน  เหมาะสมกับสถานการณ  ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมในการอยูรวมกันในสังคม  และรูจักปองกันตนเองจากโรคเอดสและโรคติดตออ่ืนๆ  
โดย  กลุม  อสม.จะตองมีความรูและเปนตัวแปรสําคัญในการผลักดันชวยเหลืองานดานสาธารณสุขของชุมชน 
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 แนวทางการพัฒนา 

  1)  สนับสนุนงานดานสาธารณสุขของ  อสม.  ทุกหมูบาน 
  2)  สรางรองระบายน้ําเสียในชุมชนเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังในชุมชนทุกหมูบาน 
  3)  สรางและจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะเปนขององคการบริหารสวนตําบล 
  4)  จัดซ้ือรถเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือบริการเก็บขยะภายในชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
  1)  ทุกหมูบานสามารถบริหารจัดการงานดานสาธารณสุขโดยกลุม อสม. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2)  ทุกชุมชนมีรองระบายน้ําเสียเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังในชุมชน 
  3)  ทุกหมูบานในตําบลกระเบื้องนอกมีการบริหารจัดการขยะท่ีถูกตอง 
  4)  องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกมีรถเก็บขยะเพ่ือบริการเก็บขยะในเขตตําบล 
กระเบื้องนอก 
  5) องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกมีสถานท่ีกําจัดขยะเพ่ือจัดการขยะในตําบล 
 เปาหมายดานการยกระดับคุณภาพชีวิต 
  เพ่ือใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังดานสุขภาพพลานามัย  ดานจิตใจ  ดานการศึกษา  และ
เศรษฐกิจ  สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเพ่ือสามารถเลี้ยงชีพตนเองได  ใหประชาชนมีความรูและไดรับการสนับสนุน
ทางดานการศึกษาสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  ประชาชนปราศจากปญหาท้ังทางดาน
สุขภาพ  ปญหาเศรษฐกิจ  และอ่ืนๆ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1)  สงเสริมอาชีพแกชุมชน 
  2)  สงเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส 
  3)  สงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
  4)  สงเสริมสนับสนุนอุปกรณกีฬาของชุมชน 
  5)  สรางท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน 
  6)  จัดซ้ือเครื่องเสียงและอุปกรณออกกําลังกาย 
  7)  สรางลานกีฬาตานยาเสพติด 
  8)  จัดตั้งศูนยสาธิตการตลาดชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
  1)  จํานวนเด็กเล็กไดรับการเตรียมความพรอมในการศึกษา 
  2).  จํานวนเด็กท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี 
  3)  จํานวนเด็กท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษา 
 เปาหมายดานการบรรเทาสาธารณภัย 
  เพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ท้ัง  น้ําทวม  ไฟไหม  ภัยแลง  หรือการเกิดโรคระบาดไมใหเกิด
หรือใหไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด 
 แนวทางการพัฒนา 
  1)  ปองกันโรคติดตอ  คน  พืช  และสัตว 
  2)  สรางถังเก็บน้ําฝนของชุมชน 
  3)  ปองกันบรรเทาภัยแลง  และน้ําทวม 
  4)  สรางปอนยามชุมชน 
  5)  สรางสะพานคอนกรีตขามคลองโครงการติดตั้งปายจราจรในชุมชน 
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 ตัวช้ีวัด 

  1)  สามารถปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได 
  2)  ลดการสูญเสีย  ท้ังชีวิต  และทรัพยสินของประชาชนได 
  3)  สามารถปองกัน  และแกไขปญหาโรคติดตอไมใหเกิด  หรือใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 เปาหมาย 
  เพ่ือสงเสริมการทํางานของพนักงาน  ใหมีความรูความสามารถ  และทักษะการทํางานท่ี 
มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันตอเหตุการณ  ความตองการของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1)  สรางท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
  2)  สงเสริมสนับสนุนใหพนักงาน  ผูบริหาร  และสมาชิกฯ  เขารับการฝกอบรม 
  3)  ปรับภูมิทัศนของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
  4)  สงเสริมการใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร  และพัฒนาตนเอง 
 ตัวช้ีวัด 
  1)  มีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเปนเอกเทศ 
  2)  ประชาชนมีความพึงพอใจในการท่ีมาติดตอราชการในหนวยงาน 
  3)  ประชาชนตื่นตัว  และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตน  และตรวจสอบผูบริหารทองถ่ิน 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 
 เปาหมาย 
  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทองเท่ียวในทองถ่ินเปนการสรางรายไดและชื่อเสียงของทองถ่ินให
เปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป 
 แนวทางการพัฒนา 
                    1) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 
 2) สงเสริมสนับสนุนใหมีการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3) สงเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมท่ีเปนการสรางชื่อเสียงและเปนเอกลักษณของทองถ่ิน     
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขาเท่ียวในตําบล 
    4) สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษธรรมชาติของทองถ่ินใหคงอยูในสภาพท่ีสมบูรณ 
 ตัวช้ีวัด 
 1)  มีการพัฒนาและทํานุบํารุงสถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
 2)  มีการจัดงานประเพณีประจําปของทองถ่ินและกิจกรรมเชิงสงเสริมการทองเท่ียว 
 3)  มีการพัฒนาและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การสงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและ  การผลิต
สินคาประจําทองถ่ิน 
 4)  สามารถรักษาอนุรักษสภาพแวดลอมท่ีสมบูรณของทองถ่ินใหคงอยูตอไป 
 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก 

 1. นโยบายพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. นโยบายพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3. นโยบายดานสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมนันทนาการ และการสาธารณสุข   
4. นโยบายพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. นโยบายพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
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6. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เ พ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป ประจําปงบประมาณ 2551-2563       

(ปรับปรุงครั้งท่ี 1) ขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก มีความครบถวนสามารถดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพจึงวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวามีปญหาอะไรและ
ความจําเปนพ้ืนฐานและความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสําคัญวามีปญหาดานใดบาง  และนํามาเปนขอมูล
ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป ประจําปงบประมาณ 2551-2563  (ปรับปรุงครั้งท่ี  1) เพ่ือสะดวกในการ
ดําเนินการแกไขใหตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง ผลการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ  ดังนี้ 

6.1 การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก 
แบบองครวม มีดังนี้ 
 1) จุดแข็ง  (Strength – S) 
   1.1 มีองคกรของรัฐท่ีเนนการแกไขปญหาของทองถ่ินโดยตรง  และประสานงานกับชุมชนอยางใกลชิด 
   1.2 มีการรวมกลุมกลุมอาชีพ เพ่ือสรางงานสรางรายไดใหคนในชุมชนมีฐานะท่ีดีข้ึน 
   1.3 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเปนพ้ืนฐาน 
   1.4 มีการจัดฝกอบรมดานการเกษตรและการมีสวนรวมของเกษตรกร 
   1.5 ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟาใช 
   1.6 มีแรงงานเปนจํานวนมาก 
   1.7 มีถนนลาดยางสายหลักเชื่อมหมูบาน 
   1.8 มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1.9 บุคลากรของรัฐสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี 
      1.10 มีองคกรทางศาสนา 
     1.11 มีเอกลักษณและวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ียังคงอยู 
   1.12 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
   1.13 มีอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  กระจายทุกหมูบาน  สามารถประสานและระดม 
มวลชนได 
   1.14 มีหนวยบริการทางการแพทยฉุกเฉินทําใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทย 
   1.15 มีหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพดานขาวสารและการประชาสัมพันธ  คือ  องคการ 
บริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  และผูนําหมูบาน 
   1.16 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ  โดยมีแหลงน้ําขนาดใหญ  คือลําน้ําสะแทด และ 
แหลงกักเก็บน้ําท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได  และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2) จุดออน  (Weakness – W) 
   2.1 การกระจายรายไดยังไมท่ัวถึง 
   2.2 ขาดการประสานงานกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 
   2.3 เกษตรกรขาดความรูดานเทคโนโลยีการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด 
   2.4 ระบบชลประทานยังไมท่ัวถึง 
   2.5 ขาดการประยุกตใชภูมิปญญาท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
   2.6 ผลผลิตทางการเกษตรมีความเสี่ยงสูงท้ังดานราคาและจํานวนผลผลิต 
   2.7 ขาดน้ําเพ่ือการเกษตร 
   2.8 ท่ีดินทํากินมีจํานวนจํากัดทําใหเกิดการบุกรุกท่ีสาธารณะ แผวถางปา สภาพปาเสื่อมโทรม 
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     2.9 ประชาชนขาดความรูเรื่องการบริหารเงินทุน 

  2.10 คนหนุมสาวไปทํางานตางถ่ินทําใหขาดคนรุนใหมมาพัฒนาหมูบาน 
   2.11 สภาพดินมีปญหา 
   2.12 คาจางแรงงานในชุมชนต่ํา 
   2.13 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ  ในระบบ 
การบริการสมัยใหมท่ีมีเทคนิค  และเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเก่ียวของ 
   2.14 คานิยมของคนในทองถ่ินเปลี่ยนไป ไมคิดพ่ึงตนเอง รอความชวยเหลือจาหนวยงานของรัฐ 
 
 3)โอกาส  (Opportunity – O) 
   3.1 สามารถพัฒนากลุมอาชีพไปสูโครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ 
   3.2 เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนเหมาะแกการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินโดยเฉพาะสินคาเกษตร 
   3.3 สามารถพัฒนากลุมตาง ๆ  ไปสูการระดมเงินทุน  เปนแหลงทุนหมุนเวียนในชุมชน 
   3.4 การพัฒนา  บริหารจัดการ  ผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดอยางท่ัวถึง 
   3.5 ลดภาวการณวางงานในทองถ่ิน 
   3.6 ไดรับการกระจายอํานาจในการใหบริการประชาชน 
   3.6 ขยายองคกรใหใหญข้ึนเนื่องจากมีการเพ่ิมบุคลากรและจัดสรรเงินงบประมาณมากข้ึน 
 4) ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat – T) 
   4.1 งบประมาณท่ีถายโอนมาลาชาและมีจํานวนนอย 
   4.2 ขาดการบูรณาการในการกําหนดทิศทางการพัฒนา 
   4.3 ความสามารถในดานการผลิต  และการแปรรูปการเกษตรยังมีจํากัด 
   4.4 ตลาดรองรับผลผลิตมีจํากัดและผลผลิตขายไดราคาต่ํา 
   4.5 สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
   4.6 นโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของทองถ่ิน 
   4.7 การเมืองในระดับประเทศไมมีเสถียรภาพกอใหเกิดความไมแนนอนในแนว 
                        ทางการพัฒนา การบริหารงาน 
   4.8 ทองถ่ินไมมีอิสระในการบริหารงาน 
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7. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
  การดําเนินงานพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  โดยเปดโอกาสใหประชาชนรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทํากิจกรรมตาง ๆ  ในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาครอบคลุมในทุก ๆ ดาน การดําเนินงานพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  จะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชนในพ้ืนท่ี โดย
มุงเนนในการสรางความตระหนักรวมกันแกไขปญหาอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  ยังไดเนน
ใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร สงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัย
เรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา 
สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  ยังไดกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ทําใหสามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหามากยิ่งข้ึน  ภารกิจ
และอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล   รายละเอียดดังนี้ 

7.1   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังนี้ 
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 

                                (3)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3)) 
(5)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 

                            (6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
7.2   ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 
(2) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
(3) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

(มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
       (มาตรา 16(5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

 
 
 
 
 
 



 18 
 

                   7.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2)  การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68(8)) 

(3)  การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4)  จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3))  
(5)การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16(17)) 
(6)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

7.4   ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียวมีภารกิจท่ีเก่ียวของ 
         ดังนี้ 

                  (1) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5)) 
(3) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5)  การทองเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
(6)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย   (มาตรา 68(11)) 
(7) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

               7.5   ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจท่ี 
         เก่ียวของ ดังนี้ 

                        (1)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67(7)) 
                           (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย     

       และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
                       (3) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12)) 

7.6  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ 
          ดังนี้ 

(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี   ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ 
      ทองถ่ิน (มาตรา 67(8)) 
(2)  สงเสริมการศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
     (มาตรา 17(18)) 
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                    7.7   ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ                                 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
(มาตรา 45(3)) 

(2) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9)) 

(3) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน   

                                    ทองถ่ิน(มาตรา 17(3)) 
(5) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
 

 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไข 
                  เพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี  5  พ.ศ. 2546  
                  มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
                  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
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8. ภารกิจหลัก และภารกจิรองที่ องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ  
         ภารกิจหลัก 

1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
2 .ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

           
           ภารกิจรอง 

1. ดานการจัดระเบียบชุมชน   สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
2. ดานการวางแผน   การสงเสริมการลงทุน 
3. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. การฟนฟูศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมประเพณี 
5. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 

9. สรุปปญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง  

องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก   เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง   กําหนด
โครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  1   สวน  4 กอง  ไดแก    

1. สํานักงานปลัด อบต.   
2. กองคลัง   
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
5. กองสวัสดิการสังคม 

ท้ังนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนท้ังสิ้น 18 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา  
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีคุณวุฒิ จํานวน 6  อัตรา  พนักงานจางท่ัวไป  27  อัตรา  
รวมกําหนดตําแหนงเก่ียวกับบุคลากรท้ังสิ้น 52 อัตราแตเนื่องจากท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  
มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการวางแผนการใชอัตรากําลังบุคลากรใหเหมาะสม องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก จึงเปลี่ยนแปลงตําแหนง ในสวนราชการดังนี้ 

1) กองคลัง กําหนดตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.)    จํานวน 1 อัตรา 

2) กองคลัง กําหนดตําแหนง นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)               จํานวน 1 อัตรา 

3) กองคลัง  ยุบเลิกตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได      
จํานวน  1  อัตรา 

4) กองคลัง  ยุบเลิกตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ       
จํานวน 1 อัตรา 

5) กองชาง  กําหนดตําแหนง  นายชางโยธา (ปง./ชง.)   จํานวน  1  อัตรา 

6) กองชาง  ยุบเลิกตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา 
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 11.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก ไดกําหนดภารกิจดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  ดานการสงเสริมเกษตรกร  กิจการสหกรณ  และการประกอบอาชีพของ
ราษฎร ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ินดานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  ดานการพัฒนาการเมือง  และการบริหาร  เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคม  และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  จึงกําหนดงานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุขงานรักษาความสะอาด งานอนามัยและ
สิ่งแวดลอม ใหอยูในสํานักงานปลัด งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  งานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุใหเปนงานในกองคลังและงานกอสราง  งานออกแบบ  และควบคุมอาคารใหเปนงานในกองชาง  งานบริหาร
การศึกษา  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานกิจการโรงเรียนใหอยูในกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีใหอยูในกอง
สวัสดิการ   
 11.1  องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก   มีภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนจึงกําหนดกรอบโครงสรางอัตรากําลังดังนี้ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
นักบริหารงานทองถ่ิน (ปลัด อบต.) 
   -นักบริหารงานทองถ่ิน (รองปลัด อบต.) 

1.สํานักงานปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
      -  งานเลือกตั้ง 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
1.2  งานนโยบายและแผน 
      - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
      -  งานวิชาการ 
      -  งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
      -  งานงบประมาณ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
       -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
      -  งานระเบียบการคลัง 
      -  งานขอมูลบัญญัติ อบต. 
14. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอํานวยการ 
      -  งานปองกัน 
      -  งานชวยเหลือฟนฟู 
      -  งานกูภัย 

นักบริหารงานทองถ่ิน (ปลัด อบต.) 
   -นักบริหารงานทองถ่ิน (รองปลัด อบต.) 

1.สํานักงานปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
      -  งานเลือกตั้ง 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
1.2  งานนโยบายและแผน 
      - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
      -  งานวิชาการ 
      -  งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
      -  งานงบประมาณ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
       -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
      -  งานระเบียบการคลัง 
      -  งานขอมูลบัญญัติ อบต. 
14. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอํานวยการ 
      -  งานปองกัน 
      -  งานชวยเหลือฟนฟู 
      -  งานกูภัย 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
11.5  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       -  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
       - งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       - งานรักษาความสะอาด 
       - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
       - งานควบคุมโรค 
       - งานบริการสาธารณสุข 

1.5  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       -  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
       - งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       - งานรักษาความสะอาด 
       - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
       - งานควบคุมโรค 
       - งานบริการสาธารณสุข 
 
1.6  งานสงเสริมการเกษตร 
      -  งานการเกษตร 
      -  งานจัดการการบริหารการเกษตร 
      -  งานสงเสริมการเกษตร 
      -  งานการใชเทคโนโลยีทางการเกษตร 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
      -  งานรับ - เบิกจายเงิน 
      -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิ 
      -  งานเก็บรักษาเงนิ 
2.2  งานบัญช ี
      -  งานการบัญช ี
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
      -  งานการเงนิและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      -  งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
      -  งานพฒันาและจัดเก็บรายได 
      -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
     -  งานทะเบียนทรัพยสนิและแผนที่ภาษ ี
     -  งานพสัด ุ
     -  งานทะเบียนเบิกจายวสัดคุรุภัณฑและ
ยานพาหนะ 
     -  งานจัดซื้อจัดจาง 

2. กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
      -  งานรับ - เบิกจายเงิน 
      -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิ 
      -  งานเก็บรักษาเงนิ 
2.2  งานบัญช ี
      -  งานการบัญช ี
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
      -  งานการเงนิและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      -  งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
      -  งานพฒันาและจัดเก็บรายได 
      -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
     -  งานทะเบียนทรัพยสนิและแผนที่ภาษ ี
     -  งานพสัด ุ
     -  งานทะเบียนเบิกจายวสัดคุรุภัณฑและ
ยานพาหนะ 
     -  งานจัดซื้อจัดจาง 

 

3. กองชาง 
3.1  งานกอสราง 
      -  งานกอสรางและบูรณะถนน 
      - งานกอสรางและบูรณะสภาพและ 
         โครงการพิเศษ 
      -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทาง
คมนาคม 
      -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
      -  งานวิศวกรรม 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
      -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
      -  งานออกแบบ 
 
 

3. กองชาง 
3.1  งานกอสราง 

      -  งานกอสรางและบูรณะถนน 
      - งานกอสรางและบูรณะสภาพและ
โครงการพิเศษ 
      -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทาง
คมนาคม 
      -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
      -  งานวิศวกรรม 
      -  งานประเมินราคา 
      -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
      -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
      -  งานออกแบบและเขียนแบบ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 
      -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา 
      -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
      -  งานระบายน้ํา 
      -  งานจัดตกแตงสถานท่ี 
3.4  งานผังเมือง 
      -  งานสํารวจและแผนท่ี 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
 
4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
      -  งานบริหารวิชาการ 
      -  งานนิเทศการศึกษา 
      -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
4.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
      -  งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขาย 
ทางการศึกษา 
      -  งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
โรงเรียน 
      -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
      -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนใหญ 
        * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกระเบื้องนอก 
        * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหัวคน 
        * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุทรา 
 

3.3  งานประสานสาธารณปูโภค 
      -  งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา 
      -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
      -  งานระบายน้ํา 
      -  งานจัดตกแตงสถานท่ี 
3.4  งานผังเมือง 
      -  งานสํารวจและแผนท่ี 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 
 
4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
      -  งานบริหารวิชาการ 
      -  งานนิเทศการศึกษา 
      -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
4.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
      -  งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขาย 
ทางการศึกษา 
      -  งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจ
วัดผลโรงเรียน 
      -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
      -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
       * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนใหญ 
       * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกระเบื้องนอก 
       * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหัวคน 
       * ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุทรา 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
  5.1 งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
      -งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  5.2 งานสังคมสงเคราะห 
      -งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
      -งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
      -งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  5.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      -งานสงเสริมอาชีพชุมชน 
      -งานพัฒนาสตรี 
      -งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการ ผูประสบปญหาความยากจน 
      -งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5.  กองสวัสดิการสังคม 
  5.1 งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
      -งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  5.2 งานสังคมสงเคราะห 
      -งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
      -งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
      -งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  5.3 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      -งานสงเสริมอาชีพชุมชน 
      -งานพัฒนาสตรี 
      -งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการ ผูประสบปญหาความยากจน 
      -งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 

 
   11.2  การ วิ เคราะห การ กํ าหนดตํ าแหน ง   จากกรอบโครงสร า งกรอบ อัตรา กํ าลั ง ใหม                      

องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกจึงกําหนดการใชแผนอัตรากําลัง 3  ป ประจําปงบประมาณ 2561-2563 
เพ่ือรองรับภารกิจดานตาง ๆ ดังนี้                   

1.  ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
3.  ดานสงเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน 
4.  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  ดานการสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.  ดานการสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
7.  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
8.  ดานการจัดระเบียบชุมชน  และการรักษาความสงบ 
9.  ดานการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 

    องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอกไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจท่ีจะดําเนินการใน
แตละสวนราชการในอนาคต  3 ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการ มีเทาใด เพ่ือนํามา
วิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ เพ่ือใหการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมา
กรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้ 
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ท่ี 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 

(2561 – 2563) (ปรบัปรุงครั้งท่ี 1) 
หมายเหตุ 

1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) (1)  
 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับตน) (1) ยุบลงเมื่อวาง 

2 สํานักงานปลัด อบต.  
 1. หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) (1)  

3 งานบริหารงานท่ัวไป  
 1. นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ (1)  
 2. เจาพนักงานธุรการ  ชํานาญงาน (1)  
 3. ภารโรง (ท่ัวไป) (1)  
 4. พนักงานขับรถยนต (ท่ัวไป) (1)  
 5. คนงานท่ัวไป (4)  
 6. คนงานท่ัวไป (1) วาง 

4 งานนโยบายและแผน  
 1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  (1)  

5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 1. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน (1)  
 2.คนงานท่ัวไป (2)  

6 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
 1.ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข (คุณวุฒิ) (1)  
 2.คนงานท่ัวไป (1)  

7 งานสงเสริมการเกษตร  
 1.คนงานท่ัวไป (1)  

8 กองคลัง  
 1. ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) (1)  

9 งานการเงิน  
 1.เจาพนักงานธุรการ (ลูกจางประจํา) (1)  

10 งานบัญชี  
 1.นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (1)  

11 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  
 1.นักวิชาการจัดเก็บรายได  (ปก./ชก.) (1) วาง 
 2.เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน (1) วาง 

12 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
 1. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)  (1)  
 2. เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)  (1) วาง 

13 กองชาง  
 1. ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับตน) (1)  

14 งานกอสราง  
 1.นายชางโยธา ชํานาญงาน (1)  
 2.คนงานท่ัวไป  (2)  

15 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
 1.นายชางโยธา (ปง./ชง.) (1) วาง 
 2.ผูชวยนายชางโยธา (คุณวุฒิ) (1)  
 3.คนงานท่ัวไป (1) วาง 
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ท่ี 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม 

(2561 – 2563) (ปรบัปรุงครั้งท่ี 1) 
หมายเหตุ 

16 งานประสานสาธารณูปโภค  
 1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ) (1)  
 2.คนงานท่ัวไป (5)  

17 งานผังเมือง  
 -  

18 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 1.ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับตน) (1) วาง 

19 งานบริหารการศึกษา  
 1.นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ (1)  
 1.คนงานท่ัวไป (1)  

20 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 -  

21 งานกิจการโรงเรียน  
 1.ครูผูดูแลเด็ก (1) วาง 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนใหญ  
 1. ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (2)  
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกระเบ้ืองนอก  
 1.ครูผูดูแลเด็ก  (1)  
 2.ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (2)  
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหัวคน  
 1. ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (2)  
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพุทรา  
 1. ครผููดูแลเด็ก (1)  วาง 
 2. ผูดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (2)  

22 กองสวัสดิการสังคม  
 1.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) (1) วาง 

23 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
 1.นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ (1)  

24 งานดานสังคมสงเคราะห  
 1.คนงานท่ัวไป  (1)  

25 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
 -  
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ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ 2561-2563 (ครั้งท่ี 1) 
ขององคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

 

การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
สวนราชการ กรอบ

อัตรา 
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - ยุบลงเม่ือวาง 

รวม 2 2 2 2 - - -  
สํานักงานปลัด  อบต. 

หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -  
จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 - - -  
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจาง         
ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 1 1 1 1 - - -  
ภารโรง 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - วาง 

รวม 16 16 16 16 - - -  
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ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ 2561-2563 (ครั้งท่ี 1) 
ขององคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

 

การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
สวนราชการ กรอบ

อัตรา 
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง         
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - วาง 
เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - วาง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - วาง 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - วาง 

ลูกจางประจํา         
เจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

รวม 7 7 7 7 +2 - -  
กองชาง         

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1 1 1 1 - - -  

นายชางโยธา ชํานาญงาน 1 1 1 1 - - -  
นายชางโยธา (ปง./ชง.) - 1 1 1 +1 - - วาง 

พนักงานจาง         
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - วาง 

รวม 12 12 12 12 +1 - -  
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ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ 2561-253 (ครั้งท่ี 1) 

ขององคการบริหารสวนตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
  

การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
สวนราชการ กรอบ

อัตรา 
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตรากําลังใหม เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - วาง 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
ครูผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ครูผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - -  - วาง 
ครูผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - วาง 

พนักงานจาง         
ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
ผูดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

รวม 14 14 14 14 - - -  
กองสวัสดิการสังคม         

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) 

1 1 1 1 - - - วาง 

นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

รวม 3 3 3 3 - - -  
รวมท้ังส้ิน 54 54 54 54 +3/-3 - -  

 
หมายเหตุ เปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561-2563  (ครั้งท่ี 1) 
  ตามมติ ก.อบต.จ.นม. ในการประชุมครั้งท่ี  5 /2561  เม่ือวันท่ี   24 พฤษภาคม  2561 

 



  

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดบัตน) (ปรบัเพิม่ตามมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่2/2559) 

 
 

 

10.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป ปงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุง คร้ังที่ 1) 

                                             กรอบโครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก 

  
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลัด 
หัวหนาสํานักปลัด (1) 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน)
 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง (1) 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง (1) 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนา   

และวัฒนธรรม (1) 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานสงเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
6. งานสงเสริมการเกษตร 

1.งานการเงิน 
2.งานบัญช ี
3.งานพฒันาและจดัเก็บรายได 
4.งานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสด ุ

1.งานกอสราง 
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.งานประสานสาธารณปูโภค 
4.งานผังเมือง 

1.งานบริหารการศึกษา 
2.งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
3.งานกิจการโรงเรียน 

กองสวัสดิการสังคม 
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (1) 

( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน )  

1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2.งานสงัคมสงเคราะห 
3.งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี 
 



  

โครงสรางสํานักงานปลัด 

 

 

หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 
รวม 

ภารกิจ ท่ัวไป * 
ตน กลาง สูง ปก. ชก. ชก.พิเศษ เชี่ยวชาญ ปง. ชง. อาวุโส 

จํานวน 1 - - 2 - - - 1 1 - - 1 10 16 
 

 

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ (1) 
-เจาพนักงานธุรการ ชาํนาญ
งาน  (1) 
-พนักงานสูบน้ํา (3)* 
-ภารโรง (1) * 
-พนักงานขับรถยนต (1) * 
-คนงานทั่วไป (2) * 
 
 
 
 

-นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน (ปก./ชก.) (1) 
 
 
 
 
 

- -เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 
(1)  
-คนงานทั่วไป (2)* 
 
 
 
 

งานสงเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

-ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข 
(1)  
-คนงานทั่วไป (1) * 
 
 
 
 
 
 

งานสงเสริมการเกษตร 

-คนงานทั่วไป (1) * 
 
 
 
 
 
 



  

โครงสรางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน) (1) (วาง) 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ขาราชการคร ู

พนักงานจาง 
รวม 

ภารกิจ ท่ัวไป * 
ตน กลาง สูง ปก. ชก. ชก.พิเศษ เชี่ยวชาญ ปง. ชง. อาวุโส 

จํานวน 1 - - 1 - - - - - - 3 - 9 14 
 

 

 

งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
-คนงานทั่วไป (1) (วาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

งานกิจการโรงเรียน 

-ครูผูดูแลเด็ก (1) 
-ครูผูดูแลเด็ก (2) (วาง) 
-ผูดูแลเด็ก (8) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงสรางกองคลัง 

 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 
รวม 

ภารกิจ ท่ัวไป * 
ตน กลาง สูง ปก. ชก. ชก.พิเศษ เชี่ยวชาญ ปง. ชง. อาวุโส 

จํานวน 1 - - 3 - - - 2 - - 1 - - 7 
 

 

งานการเงิน งานบัญช ี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

-เจาพนักงานธุรการ (ลจ.ประจาํ) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักวิชาการเงินและบัญชี 
(ปฏิบัติการ) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) 
(1) (วาง) 
-เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง)
(1) (วาง) 
 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 

-นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1) (วาง) 
-เจาพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) (1) (วาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงสรางกองชาง 

 

 

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 
รวม 

ภารกิจ ท่ัวไป * 
ตน กลาง สูง ปก. ชก. ชก.พิเศษ เชี่ยวชาญ ปง. ชง. อาวุโส 

จํานวน 1 - - - - - - 1 1 - - 2 7 12 
 

 

งานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค 

-นายชางโยธา (ชาํนาญงาน) (1) 
-คนงานทั่วไป (1)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นายชางโยธา (ปง./ชง.)(1)(วาง) 
-ผูชวยนายชางโยธา (1) 
-คนงานทั่วไป (1)* (วาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1) 
-คนงานทั่วไป (5) * 
 
 
 
 
 
 
 

งานผังเมือง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงสรางกองสวัสดิการสังคม 

 

 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) (1) (วาง) 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 
รวม 

ภารกิจ ท่ัวไป * 
ตน กลาง สูง ปก. ชก. ชก.พิเศษ เชี่ยวชาญ ปง. ชง. อาวุโส 

จํานวน 1 - - - 1 - - - - - - - 1 3 
 

 

 

 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานดานสังคมสงเคราะห 

-นักพัฒนาชุมชน (ปฎิบัติการ) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-คนงานทั่วไป (1)*   
 
 
 
 
 

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.บัญชีจัดคนลงสูตําแหนง ในตาราง excel 
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13. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 

พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก จะพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย   
สุจริต อยางเต็มกําลังความสามารถ  ดวยความรอบคอบ   รวดเร็ว  ขยันหม่ันเพียร  โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ราชการและใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค   
   องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก จะดําเนินการกําหนดแนวทางพัฒนาพนักงานสวนตําบลโดย
การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ   ทัศนคติ  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหพนักงานสวน
ตําบล ทุกคน ทุกตําแหนงไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง  3 ป  ท้ังนี้
วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได  เชน การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดู
งาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯลฯประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ินตอไป  
หมายเหตุ  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลปรากฏในแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  2561-2563
      

14. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  
       ขาราชการพนักงานสวนตําบล/ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก  
มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้      

1.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3.  การยดึถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
4.  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8.  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9.  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

    ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือเปนการกระทําผิดทางวินัย 
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สารบัญ 
 
เรื่อง            หนา 
 
1.  หลักการและเหตุผล          1 
2.  ความจําเปนในการจัดทําแผนอัตรากําลัง       2 
3.  วัตถุประสงค           3 
4.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป      3 
5.  สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   8 
6.  ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      15 
7.  ภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล      17 
8.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง         20 
9.  สรุปปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   20 
10. ภาระคาใชจายเก่ียวกับเงินเดือน        21 
11.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ        26 
12.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป     36 
13.  บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขท่ีตําแหนงในสวนราชการ   42 
14.  แนวทางการพัฒนาขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน     46 
15.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 46
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