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  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2563  ไปแล้วนั้น ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จ.แพร่) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2564  มีมติเห็นชอบ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฎิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศ
ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขถึงฉบับเพ่ิมเติม   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขถึงฉบับเพ่ิมเติม      ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
จึงขอประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 และ
เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบลให้เหมาะสม     ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้า ให้เหมาะสม  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ให้มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
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แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566 

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 

……………………………….. 
1. หลักกำรและเหตุผล                                                          

1.1  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24 ตุลาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  ลงวันที่  29  กันยายน 2552  ข้อ 12,  ข้อ 13  และ ข้อ 14  การก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด 
ต้องค านึงถึงลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน  คุณภาพและความยากของงาน  ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 
และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการก าหนดต าแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐาน
เดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลใน    ส่วนราชการ ว่าจะมีต าแหน่ง
ใดระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของ
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง  และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลโดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

1.2  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่   12  กรกฎาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 2)    ลงวันที่  31 สิงหาคม 2554    และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
( ฉบับที่  6 ) ลงวันที่  13  ธันวาคม  2559 ข้อ 7,ข้อ 12 ,ข้อ 13 และข้อ 14  การก าหนดจ านวนและ
ต าแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล        ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนัก งานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดท าและก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วน
ต าบล การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างให้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ต้องจ่ายในด้านบุคคล 

1.3  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าได้
ประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2563  เนื่องจากมีภารกิจและ
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยม้า 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญและภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง   และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 
 



  
 
1.4  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ ได้มีประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่  30  
ธันวาคม  2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งที่  12/2558  
เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2558  ได้เห็นชอบการจัดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเข้าสู่ประเภทต าแหน่งสายงาน
และระดับต าแหน่ง ตามบัญชีจัดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่งสายงานและ
ระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  และตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่  
ในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่  18  กันยายน  2563  ได้เห็นชอบจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ไปแล้วนั้น  

1.5  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่  ได้มีประกาศ  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29  ธันวาคม  
2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2563  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่  ในการประชุมครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  20 มกราคม  2564  
ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า จัดท าประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร
และการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน
ต าบล และประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
ไปแล้วนั้น 

1.6  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว            องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าจึงได้จัดท า 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค ์
  2.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า    มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  
  2.2  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า    มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขถึงฉบับเพ่ิมเติม  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และแก้ไขถึงฉบับเพ่ิมเติม 
  2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่
  2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง     การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ให้เหมาะสม  
  2.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  มีการวางแผนอัตราก าลัง   การจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  



  
  2.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
3.  กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี 

 

    3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึงฉบับเพ่ิมเติม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และแก้ไขถึง
ฉบับเพ่ิมเติม  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหา ในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าบรรลุผลตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมี   การวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วน        ไม่ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลห้วยม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3  วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพสูงสุด 
ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่    ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพกลุ่มงานต่างๆ  โดยในส่วนนี้
จะค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและ   มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่ง    ที่ก าหนดในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  3.4  วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน   การ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง   โดยสมมติฐาน
ที่ว่า งานใดมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ



  
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่  ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5 วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา เพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์   ที่
พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย ใน  3  
ประเด็น ดังนี้ 
   3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างขององค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่
มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าเป็นองค์กร
ที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง  ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

3.7  พิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ 
น าข้อมูลของอัตราก าลังใหม่ในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าได้
เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้า และองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง ดังนี้ 
 

ล ำดับ อปท. ก ำหนดส่วน
รำชกำร 

งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563 

พนักงำนส่วนต ำบล 
( คน ) 

ครู 
( คน ) 

พนักงำนจ้ำง 
( คน ) 

1 อบต.ห้วยม้า 5 41,406,550 19 2 21 
2 อบต.ร่องฟอง 6 36,151,000 16 3 22 
3 อบต.ป่าแดง 4 26,024,000 14 1 9 

 
3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 

โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง  ที่เหมาะสม (Right jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่าง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบ



  
ต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างาน         ก็พบว่าเป็นลักษณะงานใน
เชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน        ก็ก าหนดต าแหน่งในงาน
ลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นก็น่าจะมีเหตุผล         เพียงพอที่จะก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของ     ส่วนราชการเลย โดยสรุป
อาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับ
การวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบ หากจะต้องมีการเกลี่ย 
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  -   การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสมารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -   การเก็บข้อมูลผลงานจะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
4.  สภำพปัญหำของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของประชำชน 
                    เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  มีความครบถ้วน  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า   สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยม้า   วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ว่ามีปัญหาอะไรและ
ความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  ดังนี้   
    สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน   โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ  ดังนี้ 

1.  ปัญหำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
         1.1  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
         1.2  ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
         1.3  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

2. ปัญหำกำรผลิต  กำรตลำด  รำยได้และกำรมีงำนท ำ 
         2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
               - ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
               - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 

3.  ปัญหำสำธำรณสุข  และกำรอนำมัย 
         3.1  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
         3.2  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
         3.3  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
         3.4  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 



  
4.  ปัญหำน้ ำกิน-น้ ำใช้ เพื่อกำรเกษตร 

         4.1  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค–บริโภคในฤดูแล้ง 
         4.2 ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 

5.  ปัญหำขำดควำมรู้เพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต 
5.1  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
5.2  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
6.  ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติ 
6.1  คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
6.2  ป่าไม้ถูกท าลาย , มีการลักลอบท าไร่เลื่อนลอย 
7.  ปัญหำกำรบริหำร  และกำรจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
7.1  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 

 

ควำมต้องกำรของประชำชน 
1. ควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

       1.1  ขุดลอกคลอง  สร้างสะพาน คสล.  วางท่อระบายน้ า 
       1.2  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
        1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
      2.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรผลิต  กำรตลำด  รำยได้ และกำรมีงำนท ำ 
        2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
        2.2  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน 
        2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
        2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      3.  ควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณสุข และอนำมัย 
        3.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
        3.2  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
        3.3  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
        3.4  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
       4.  ควำมต้องกำรด้ำนน้ ำกิน -น้ ำใช้ เพื่อกำรเกษตร 

4.1  ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช 
    4.2 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
5.  ควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้ เพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต 

        5.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 
        5.2  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
        5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
        5.4  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       6.  ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

6.1  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     6.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชนเพ่ือทดแทนป่าไม้ที่ถูกท าลาย 

          6.3 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
 



  
      7.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำร และจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
         7.1  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอ่ืนๆ 
         7.2  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

5. ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า นั้น    เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยม้า ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน     การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยม้าจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร    นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น    จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้
ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย 
ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2560 - 2564                       

วิสัยทัศน์ 

“ท้องถิ่นน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ” 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ต้องท ำ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศ/จังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
   1.1 อ าเภอร้องกวางและอ าเภอหนองม่วงไข่ 
         - เกษตรคุณภาพสูง 
   1.2 อ าเภอเมืองแพร่และอ าเภอเด่นชัย 
         - ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านไม้สัก 
   1.3 อ าเภอลองและอ าเภอวังชิ้น 
         - ไม้เศรษฐกิจ 
   1.4 อ าเภอเมืองแพร่และอ าเภอสอง 
         - การท่องเที่ยว 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
1.3 พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและ
ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของ 
ตลาดแรงงาน 
1.4 จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหา 
ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
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2. จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน 2.1 จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า 
2.2 พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2.3 พัฒนาระบบน้ าประปาและระบบน้ าบาดาล 
ให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่ง 
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการขนส่ง 
ทั้งทางบกและทางน้ า 
2.5 ด าเนินการจัดท าผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 3.1 ศึกษา ส ารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยและรณรงค์ 
เพ่ือลดและป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  
3.2 พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
น้ าแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่าง ๆ  
3.3 จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ 
ต ารวจบ้าน/ชุดรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.1 สร้างจิตส านึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน 
ในการป้องกันปราบปราม   บ าบัดรักษา 
ผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ 

 
2. ยุทธศำสตร์ที่เลือกท ำ เพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรและแก้ไขปัญหำในพื้นที่ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับ 
   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.1 จัดสวสัดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
1.2 จัดหาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่
เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้ช่วยเหลือ 
ตัวเองไม่ได้ 
1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
1.4 จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี 
คุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
1.5 ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
1.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
1.7 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน 
1.8 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.9 จัดให้มีสุสาน และฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 
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2. การพัฒนาด้านการศึกษา  2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพขีวิต 
การศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
2.2 สนับสนุนและจัดหาวัสดอุุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที่ส าหรับการศึกษา 

3. การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 
    ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตาม 
ค าสั่งสอนของศาสนา 
3.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมค าสั่งสอนและน าไปเผยแพร่ 
อย่างถูกต้องเหมาะสม  
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบ ารุงศิลปะ  
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3.5 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศาสนสถาน
และโบราณสถาน 

4. พัฒนาด้านการกีฬา  4.1 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพื่อมวลชนและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ 
4.2 จัดสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา  
วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการออกก าลังกายและการกีฬา 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
   และมีคุณธรรม  

4.1 พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม 
5.2 พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6. การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ 
   วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอ และทันสมัย 

6.1 พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
มีความสะอาดสวยงาม 
6.2 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
ให้เพียงพอและทันสมัย 
6.3 จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
(MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  เพ่ือการ
พัฒนา  (GIS)  

7. เศรษฐกิจพอเพียง 7.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
7.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสร้าง
จิตส านึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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8. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน
ชุมชน 

8.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
จัดท าแผนชุมชนแก่ผู้น าทุกภาคส่วนและประชาชน 
ทั่วไป 
8.2 สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 
 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดแพร่ 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดแพร่   
“เมืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อนุรักษ์ป่ำเศรษฐกิจ ผลิตเกษตรคุณภำพสูง  ศูนย์กลำงระบบรำง เสริมสร้ำง

คุณภำพชีวิต พัฒนำเศรษฐกิจให้มั่นคง สู่ประชำคมอำเซียน” 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดแพร่ (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
     สร้ำงมูลค่ำสินค้ำเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด 

สร้างความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจโดยการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. พัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
เอกลักษณ์ได้มาตรฐานสร้างความแตกต่าง  
3. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการใช้
สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
4. สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขน
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือรองรับ AEC 
5. การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้า
เกษตรส าคัญและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด 
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
     กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมและกำรสร้ำงรำยได้
จำกป่ำเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการปลูกสร้างป่า
เศรษฐกิจและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า
เดิม  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่า 
โดยเฉพาะป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
บ ารุงรักษาให้เกิดความยั่งยืน 
2. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้จากการใช้ 



  

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

  

ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจ 
3. จัดวางระบบจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและ
การจ ากัดที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน 
4. การป้องกันละแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 
ตลอดจนภัยพิบัติอ่ืนๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมและจัดสร้างเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบ 
5. การส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการ
ใช้พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์อย่าง 
สูงสุดเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลด
ต้นทุนการผลิตสินค้า 
6. การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
    พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
ศูนย์กลำงระบบโลจิสติกส์ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสร้างระบบโลจิสติกส์
เพ่ือรองรับต่อกาขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาระบบ Logistics  ทั้งระบบราง ถนน 
และทางอากาศเพ่ือรองรับความเชื่อมโยง 
NSEC  ตามความร่วมมือทาง ฌGMS และ 
AEC 
2. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการด้าน Logistics 
และศูนย์รวบรวมการขนส่งและกระจายสินค้า 
(Inland Container Depot)  ตลอดจน
ศูนย์บริการเบ็ดเตล็ดครบวงจร (One Stop 
Service)   
3. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ในแม่น้ าสายหลักและลุ่มน้ า
สาขา พร้อมทั้งการบริหารจัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาและขยายเขตโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้แก่ น้ าประปา ไฟฟ้า ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Internet) ให้ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
     พัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนให้มีควำม
เข้มแข็งและเข้ำถึงสวัสดิกำร
สังคมอย่ำงทั่วถึง 

พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งและ
เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึง 

1. พัฒนาและยกระดับการศึกษาทุกระดับทั้ง
ในและนอกระบบให้มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิม
ทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องและรองรับต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
3. เพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและ
จัดหาอาชีพเสริมและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีพ 



  
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

  

4. สร้างความเข้มแข็งทางสังคมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับ เพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
5. สร้างการมีส่วนร่วมและมีบทบาทเน้นความ
สามัคคีของทุกภาคส่วนให้พร้อมต่อการพัฒนา
ในทุกด้าน 
6. เสริมสร้างวินัยในการใช้ชีวติให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะ
ความปลอดภัยทางถนน 
7. รณรงค์และสร้างความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงความ
สงบเรียบร้อย ปัญหายาเสพติดและปัญหา
สังคมรุนแรง 
8. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและ
เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้ประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
9. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
     ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพด้ำน
กำรท่องเที่ยว   

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 

1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยใช้
ทุนเดิมท่ีมีอยู่บนพ้ืนฐานและเอกลักษณ์ของ
ความเป็นเมืองแพร่  
2. แสวงหาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อ
สร้างความแตกต่างเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
3. สร้างกระบวนการความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวกับจังหวัดต่างๆ และประเทศเพ่ือน
บ้านในกลุ่มอาเซียน เพ่ือเขื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
ตลอดจนเส้นทางท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
สะอาดและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 
 

 
 
 



  
นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่นตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ   

วิสัยทัศน์ 
"ประชำชนอยู่ดีมีสุข  อำชีพม่ันคง  ชุมชนสำมัคคี  

ด ำรงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง    เคียงคู่วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้ำน” 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ แก่ประชาชนให้เข้มแข็งและได้มาตรฐาน 
1.2  แนวทางการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 
  2.1 แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารของ อบต. และหน่วยงานอื่น ๆ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  3.1 แนวทางการพัฒนาถนน สะพาน และรางระบายน้ า  
  3.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ า และระบบการจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

3.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า และน าพลังงานทดแทนมาใช้  ตลอดจนการบริการ
สาธารณะอ่ืน ๆ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
  4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสวัสดิการสังคม 
  4.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

4.3  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้เข็มแข็ง   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.2 แนวทางการพัฒนาการบ าบัดและก าจัดขยะ การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้สารเคมี  

และการควบคุมมลภาวะเป็นพิษ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กีฬา และ
นันทนาการ 

6.1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
6.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เป้ำหมำย 
  1. ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้  ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยทั่วถึง 
3. ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง  
4. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมี 

ความเข้มแข็ง  ทางด้านความคิด  ความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างยั่งยืน 
6. ชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  พร้อมทั้งท่ีมีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

อย่างมีประสิทธิภาพ 



  
7. จัดระบบบริหารการจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 

  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ในการบริหารและการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัด 
                     1. การพัฒนาตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  
     2. การพัฒนาตามแผนงานรักษาความสงบเรียบภายใน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
     3. การพัฒนาตามแผนงานการศึกษา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
     4. การพัฒนาตามแผนงานสาธารณสุข ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
     5. การพัฒนาตามแผนงานเคหะและชุมชน ได้ไม่น้อยกว่าร้อย 4 
     6. การพัฒนาตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
     7. การพัฒนาตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
          8. การพัฒนาตามแผนงานการเกษตร ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 
     9. การพัฒนาตามแผนงานงบกลาง ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
                     1. การพัฒนาตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  
     2. การพัฒนาตามแผนงานรักษาความสงบเรียบภายใน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
     3. การพัฒนาตามแผนงานการศึกษา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
     4. การพัฒนาตามแผนงานสาธารณสุข ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
     5. การพัฒนาตามแผนงานเคหะและชุมชน ได้ไม่น้อยกว่าร้อย 4 
     6. การพัฒนาตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
     7. การพัฒนาตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
          8. การพัฒนาตามแผนงานการเกษตร ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 
      9. การพัฒนาตามแผนงานงบกลาง ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

กลยุทธ์ 
 1. กำรวิเครำะห์ ให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ ที่เรียกว่า SWOT ผลการวิเคราะห์จะท าให้ผู้บริหารได้รู้ว่า การด าเนินงานมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร มี
โอกาสที่จะเกิดผลไปสู่จุดที่ต้องการได้อย่างไร และสิ่งที่จะเข้ามาขัดขวางให้ไม่ประสบความส าเร็จดังกล่าวคืออะไร 
   2. กำรจัดท ำ เมื่อวิเคราะห์ ได้รู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้ว ต้องจัดท าคือหาวิธีการให้ออกมาเป็น
รูปธรรม วิธีก าจัดจุดอ่อน วิธีน าจุดแข็งมาสร้างความส าเร็จและโอกาสให้ประชาชน และป้องกันเหตุจากภายนอก 
ก าจัดอุปสรรคที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น 

3. กำรลงมือปฏิบัติ แน่นอนว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ วิเคราะห์และรู้วิธีการในการบริหารกลยุทธ์ แต่คนลง
มือท าเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายคือ ระดับปฏิบัติการ นั่นเป็นอีกหน้าที่ของผู้บริหารว่า จะมีวิธีการอย่างไรในการ
บริหารบุคคลในองค์กรให้รับรู้และยอมรับปฏิบัติตามกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ กลยุทธ์จะประสบความส าเร็จ
ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร 
  

 

 

 



  

 
มีภูมิประเทศและอากาศ 
รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะ
แก่การท าการเกษตรกรรม 

 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ  
  อาชีพหลัก คือ ท านาปลูกข้าว 

       
      ผู้บริหาร ทีมบริหาร    
      พนักงานส่วนต าบลและ 
     พนักงานจ้าง มีความรู้  
     ความช านาญในหน้าที่ 
     รับผิดชอบ พร้อมให้บริการ 
     ประชาชน 

 
 
 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
และประชาชน ให้ความร่วมมือ
และมีความสามัคคีกัน  

 
มีนโยบายของรัฐบาล และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ให้การส่งเสริม สนับสนุน ใน
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

วิสัยทัศน ์
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 

 
“ประชาชนอยู่ดมีีสุข อาชีพมั่นคง  
ชุมชนสามัคค ีด ารงวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เคยีงคู่วัฒนธรรม 

ประเพณีพ้ืนบ้าน 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากร ธรรมชาติ
และแหล่งน้ า พร้อมปัจจัยอ่ืนที่เอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลัก คือท าการเกษตรท านา เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของประชาชนส่วนใหญ่ ส่งผลให้
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของต าบลห้วยม้าในการพัฒนาท้องถิ่นให้
มีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนได้ 

 

 



  
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 1.  ค่ำเป้ำหมำย  

2. กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

  2.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักและให้
ความส าคัญต่ออาชีพเกษตรกรรม ที่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนมาแต่ดั่งเดิม 
2. ประชาชนนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
 
 

ด้ำนสังคม 
2. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และประชาชน ให้
ความร่วมมือและมีความสามัคคีกัน  
3. ผู้บริหาร ทีมบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง บุคลากรหน่วยงานภาคร
รัฐ ในพื้นที่มีความรู้ ความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมให้บริการประชาชน 
 
 
 

 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
มีแหล่งน้ าและน้ าเพียงพอในการท าอาชีพ
เกษตรกรรม ที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
2. สภาพป่าชุมชนและแหล่งน้ า เป็นแหล่งอาหารทั้ง
พืชและสัตว์ตามธรรมชาติ ให้ประชาชนน ามาเป็น
อาหารในการด ารงชีวิต 
 

 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

1.รายได้ของแต่ละครัวเรือน ยังไม่เพียงพอต่อ
รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น 
2. ไม่มีงานที่สร้างรายได้ให้เหมาะสมกับการศึกษา
และความรู้ความช านาญส าหรับผู้ที่มีการศึกษาใน
ระดับท่ีสูง 

ด้ำนสังคม 
1. ประชาชนที่มีความรู้ การศึกษาสูง ออกไปท างาน
นอกพื้นที่เป็นจ านวนมาก ไม่ได้น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง  
2. ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เป็น
บุคคลที่มีการศึกษาไม่สูงมากนัก จึงอยู่บ้านและ
ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
3. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญของความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมกับ อบต.ห้วยม้า เพราะให้ความส าคัญ
กับการไปท างานของตนเอง 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. สภาพภูมิอากาศปัจจุบันมีความแห้งแล้ง เกิดเหตุ
อุทกภัย เหตุวาตภัย ในพื้นที่ทุกปี ท าให้ประชาชน
ได้รับความเสียหาย 
2. ยังขาดแหล่งน้ าขนาดใหญ่กักเก็บน้ า ท าให้น้ าไม่
เพียงพอต่อการท าการเกษตรกรรม 
3. ประชาชนนิยมสร้างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ด้วยไม้ ท าให้มีการตัดไม้ท าลายป่ามากขึ้น 
 

 

 



  

โอกำส อุปสรรค 

1. มีนโยบำยของรัฐ ให้กำรสนับสนุนมำกขึ้น 
 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
1. การด าเนินงาน บางส่วนยังไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการ 
2. อบต.ห้วยม้า มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน 
3. อบต.ห้วยม้า มีบุคลากรในการรับผิดชอบในงานยัง
ไม่เพียงพอ 
4. บุคลากรยังขาดทักษะความคิดริเริ่มในการเรียนรู้
วิธีการ น าเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ 
5. ขาดการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ประชาชนให้
ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ประชาชน ยังมีค่านิยม หรือต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐให้การช่วยเหลือมากกว่าการพ่ึงตนเองและ
ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 

ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพ  ( SWOT  ANALYSIS  TECHNIC)   
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
 
วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน  (Internal  Analysis) 

 จุดแข็ง (STRENGTH = S) 
 1.  วิเครำะห์ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร 
 - มีการบริหารองค์การ ฯ เป็น  3  ส่วน  คือ สภาองค์การ ฯ ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล  
โดยเฉพาะพนักส่วนต าบล  มีการแบ่งงานออกเป็น  4 กอง/ส่วน เพ่ือสะดวกในการบริหารงาน  ส านักงาน  และ
เพ่ือสัมฤทธิ์ผลของงาน  คือ  1. ส านักงานปลัด  2. กองคลัง  3. กองช่าง และ 4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม     โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย   ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้
ในระดับหนึ่ง  ตามอัตภาพในสถานที่ที่มีอยู่อย่างคับแคบ  พนักงาน ลูกจ้างส่วนมากจะเป็นคนในท้องถิ่น  จึง
สามารถทราบปัญหาและทราบสถานที่ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้อย่างดี 
 
 2.  วิเครำะห์ข้อกฏหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ 

-  กฏหมายท้องถิ่น  ได้มีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้  เพ่ือก าหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นปฏิบัติตามเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และเพ่ือป้องกันอันตรายทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้น  ตามภารกิจหน้าที่ที่ได้มอบหมายให้
ปฏิบัติได้  ทั้งนี้การตราข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น  ต้องอาศัยกฏหมายที่ให้อ านาจองค์การ ฯ  ไว้เท่านั้น  จึงจะสามารถ
ตราข้อบัญญัติได้ 
 
 
 



  
 3.  วิเครำะห์บุคลำกร 
 -  บุคลากรที่ปฎิบัติงานส านัก และลูกจ้างที่ได้รับการถ่ายโอนตามภารกิจ  ที่ปฎิบัติงานที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้า  จ านวน  44  คน  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ  และ
มีบุคลากรที่ส าคัญอีกประเภทหนึ่ง  คือ  บุคลากรจากการมีส่วนร่วมชองชุมชน  คือ อสม .  อปพร.  ต ารวจบ้าน  
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลทั้งสิ้น 
 
 4. วิเครำะห์งบประมำณ 
 -  การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ลักษณะจ าแนกตามแผนงาน  แต่ละแผน  ตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ต้องท าและอาจท าได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ต้องน ามาบริหาร  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งบประมาณ  ที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล  
จ านวนหนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้บ้าง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนงบประมาณท่ีได้รับว่ามากน้อยเท่าใด 
 
 5. วิเครำะห์กำรประสำนงำนส่วนรำชกำร 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากทางอ าเภอและการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน  จากกระทรวงต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานในอ าเภอและจังหวัด  เพ่ือตอบสนองการด าเนินการจาก
ส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค  ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน  คือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  ความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  งานส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงเน้นในส่วนของการสนับสนุนด้านข้อมูล  
และเอ้ือเฟ้ือสถานที่ตามที่ร้องขอ  ตลอดจนบางครั้งอาจสนับสนุนงบประมาณให้บางส่วน  เนื่องจากไม่มีบุคลากร
ที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
 
 6. วิเครำะห์ทรัพยำกร เครื่องมือ 
 -  ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติ งาน
ในขณะนี้ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเครื่องมืออ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ 
 
 7. วิเครำะห์ระบบข้อมูล 
 -  มีการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.)  , (กชช 2 ค.),  ข้อมูลสถิติเพ่ือ 
การพัฒนา อบต. ภายใต้โครงการจัดท าระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น  และข้อมูลอ่ืน ๆ 
 
วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน  (Internal  Analysis) 

 จุดอ่อน  (Weakness = W) 
 1. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร (Bureaucracy) 
 -  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มีการบริหาร  แยก
ออกเป็น  3  ส่วน  คือ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหาร  และพนักงานส่วนต าบล   โดยเฉพาะพนักงาน
ส่วนต าบล  มีการแบ่งงานออกเป็น  4 กอง/ส่วน   เพ่ือสะดวกในการบริหารงาน  ส านักงานและเพ่ือสัมฤทธิ์ผล
ของงาน  คือ  1. ส านักงานปลัด  2. กองคลัง 3. กองช่าง และ 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     โดย
มีขอบเขตความรับผิดชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย    เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งไว้บางต าแหน่งบรรจุใหม่ ยัง
ไม่มีประสบการณ์ในการท างาน     ท าให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากกว่าท าหน้าที่หลายต าแหน่ง 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดพลาดได้  และท าให้งานล่าช้า  ไม่ทันตามความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ทันที   
 



  
 2. ข้อกฏหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ (Law) 
 -  ทั้งส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง และของหน่วยงานที่ถ่ายโอนมีจ านวนมาก   พนักงานผู้
ปฏิบัติ  ไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ 
 
 3. บุคลำกร  (Personnel) 
 - ประสบการณ์การท างานของพนักงานยังมีน้อย  เมื่อเทียบกับภารกิจถ่ายโอนแล้ว  ยังต้องเร่งพัฒนาการ
บริหารจัดการให้ทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบุคลากรโครงการถ่ายโอนยังไม่ถ่ายโอนมาตามภารกิจ 

-  บุคลากรทางการเมือง  ที่มีความส าคัญในท้องถิ่นถือเป็นผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน  เนื่องจากพ้ืนฐานทาง
ความรู้ความสามารถและขาดการพัฒนาทางความคิด  วิสัยทัศน์การพัฒนาที่จะน ามาใช้ในการบริหาร  องค์การ
บริหารส่วนต าบลซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่ค่อนข้างแก้ยาก  แม้ปัจจุบันกฎหมายพยายามแก้ไขให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
เข้ามาก็ตาม แต่ก็ยังให้โอกาสแก่ผู้ที่เป็นอยู่เดิมเข้ามา  แม้ไม่มีความรู้ก็ตาม 

 
4. งบประมำณ  (Budget) 
-  มีงบประมาณเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง  ท าให้การบริหาร การพัฒนา  และในการ

ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้สะดวก  รวดเร็ว  หากแต่งบประมาณที่ได้รับยังมีจ ากัด  จึงไม่สามารถสนองความ
ต้องการแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้จริง  ซึ่งบางโครงการใช้งบประมาณที่สูง  จึงต้องขอสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืน   
ซึ่งก็มีข้อจ ากัด   

- การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายได้  รายจ่ายประจ าปี  ที่ผ่านมาการจัดท างบประมาณเป็นไปใน
ลักษณะเน้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ไม่ได้มุ่งเน้น  พัฒนาการศึกษา  สุขภาพอนามัย  สวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่
ผู้ด้อยโอกาสและสิ่งแวดล้อมในนิเวศชุมชนเท่าท่ีควร 

 
5. กำรประสำนงำนส่วนรำชกำร (CO-Ordination) 
-  การประสานงานระหว่างส่วนราชการ  ทั้งในพ้ืนที่ต าบล  อ าเภอ จังหวัด  ยังขาดประสิทธิภาพ  

เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี เช่น การได้รับหนังสือต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนล่าช้า เป็นต้น 
 
6. ระบบข้อมูล  (Data  System) 
-  มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ,  กชช 2 ค. , ข้อมูลสถิติเพ่ือการพัฒนา อบต.  ภายใต้โครงการจัดท าระบบ

ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่นและข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลที่ได้ไม่อยู่บนพ้ืนฐานของความจริง หมายถึงไม่สมบูรณ์ไม่ครบ  ผู้ให้
ข้อมูลไม่ตอบตามความเป็นจริง  ทดสอบแล้วข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ  ขาดการจัดเก็บข้อมูลและวางระบบข้อมูล
ที่เป็นระเบียบ  ค้นหาได้ง่ายและครอบคลุมทุกด้าน  ที่อยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก  (EXTERNAL  ANALYSIS) 

วิเครำะห์โอกำส 
1. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง   
-  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  เป็นต้นมา  บทบาทอ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายในการปกครอง  การ
บริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ  ซึ่งเป็นการสร้าง
โอกาสอันดีต่อการด าเนินกิจการบริหารงานท้องถิ่น 



  
2. ด้ำนเศรษฐกิจ 
- โอกาสการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า  โดยที่การบริโภคภายในอ าเภอ  ต าบล  มีการผลิตไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ  อาทิเช่น  ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์  เนื้อปลา  และพืชผักสวนครัว  โดยเฉพาะผักปลอด
สารพิษ  ท าให้มีการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และเพ่ิมรายได้ให้ราษฎร  ส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีข้ึน 

-  ความต้องการของราคาพืชผลทางการเกษตร  โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ  ได้แก่  ข้าวโพด  ซึ่งถือว่าเป็น
การสร้างโอกาสทางการตลาด  สินค้าทางการเกษตรมิให้ราคาตกต่ า  เนื่องจากมีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน 

-  ต้องการด้านแรงงานในท้องถิ่น  ถือเป็นการสร้างงานแก่ผู้ว่างงานให้มีงานท าตลอดปี  แสดงถึงภาวะ
เศรษฐกิจที่ดี (ขาข้ึน)  การจ้างแรงงาน  ทางการเกษตรเจ้าของที่ดินใช้พ้ืนที่ดินเพ่ือผลิตผลทางการเกษตรได้อย่าง
เต็มพ้ืนที ่

-  รายได้   ประชากรในต าบลห้วยม้า ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า  30,000.- บาท ต่อปี   เนื่องจากมี
อาชีพท านา  เพื่อการบริโภคซึ่งถือเป็นการลดรายจ่าย และเป็นการสร้างรายได้หลัก 

3. นโยบำยรัฐบำล-กฏหมำย 
-  ด้านการปราบปรามยาเสพติด  ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 
-  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ซึ่งประกอบมาตรการ  สร้างรายได้ลดรายจ่ายและเพ่ิมการขยาย

โอกาส  (OTOP) 
-  ให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนในการน าเงินไปลงทุน  ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างงาน  

สร้างรายได้  ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้  ระดับรากฐาน  ของประเทศให้เข้มแข็ง 
-  การใหค้วามช่วยเหลือแก่เกษตรกรในการฟื้นฟูหลังการพักช าระหนี้ 
- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นในวงราชการ  และเอกชน  เพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใส  และตรวจสอบได้  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
-  ด้านกฎหมาย  มีกฎหมายหลายฉบับที่ท าให้เห็นว่า มีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไก 

ทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง 
ๆ  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  เช่น 
 -  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2542 
 -  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 
 
วิเคราะห์อุปสรรค / ข้อจ ากัด 
 1. ด้ำนสังคม  และวัฒนธรรม 
 -  การเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัฒน์  การสื่อสารไร้พรมแดน  ท าให้เกิดค่านิยมทางวัฒนธรรมตะวันตก  
แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมท้องถิ่น  ประชาคมและเยาวชนหันมาบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย  การรับสื่อ
โฆษณา  สื่อสิ่งพิมพ์  ที่มอมเมาประชาชน  โดยไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ  ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
สังคม  และวัฒนธรรมบริโภคนิยม  เยาวชนขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง  และสังคม เช่น การก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท  ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีและมีมาแต่ดั้งเดิม  ถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีก าลังเป็นปัญหาของต าบล 
 -  ภาวะการแข่งขันทางสังคมท้องถิ่น  เช่น  การสร้างฐานะ  ความร่ ารวยให้กับครอบครัว  การเอาตัวรอด 
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนา โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ขาดจิตส านึกขาดความรู้  ความเข้าใจ  
และไม่ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมพัฒนากลุ่ม  ตลอดจนขาดผู้น าที่มีความสามารถและเข้มแข็ง  ในการน าพากลุ่ม
อาชีพ กลุ่มต่าง ๆ  ให้เจริญก้าวหน้า  ถือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 
 



  
 2. ที่ดินเพื่อกำรเกษตร 
 -  ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรประการหนึ่ง คือ  ข้อจ ากัดการครอบครอง
ที่ดินของเกษตรกร  มีจ ากัด  ท าให้ปริมาณการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีจ ากัด  ท าให้ผลิตผลได้น้อย  ประกอบ
กับที่ดินที่ท ากินไม่มีหลักฐาน     เอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรในพ้ืนที่ ซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคต่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นทุน 
 
 3. ด้ำนเทคโนโลยี 
 - การขาดความรู้การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการผลิต ทั้งในระดับครัวเรือน  การน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยบางอย่างที่ไม่มีความจ าเป็นมาใช้ในครัวเรือน  ท าให้ครอบครัวมีรายจ่ายเพ่ิมมากข้ึน   
 

ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
            5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68 (4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16 (5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

5.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
                                   ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
      (มาตรา 68 (8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
      (มาตรา 16 (17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 



  
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  

                           มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68( 7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ 
       ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา67 (7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

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

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
       เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 67 (8)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 

17 (18)) 
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 

                           และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(มาตรา 45 (3)) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
 

ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข 
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 



  
6. ภำรกิจหลักและภำรกิจรองท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะด ำเนินกำร  
           ภำรกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

           ภำรกิจรอง 
1.   การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
 

7. สรุปปัญหำ และแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลัง 
                องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  ได้แก่ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลัง   กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ก าหนดให้มีกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น  42  อัตรา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า มีภารกิจ
และปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การปฏิบัติภารกิจ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการสรรหา
บุคลากรตามความจ าเป็นได้ ดังนั้น จึงเพ่ิมใหม่ได้ตามความจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้าน
อ่ืนๆ นอกเหนือจากต าแหน่งที่ก าหนดไว้  เพ่ือให้แก้ปัญหาของประชาชนในเขตต าบลห้วยม้า ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดโครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่มากที่สุด มีความคุ้มค่ากับ
ภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารงานบุคคลมากที่สุด     ทั้งนี้ เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
8.  โครงสร้ำงกำรก ำหนดส่วนรำชกำร 
      8.1   โครงสร้ำง           
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยม้า มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  ได้ท า
การวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ เรียบร้อย
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้น าผลการวิเคราะห์มาจัดท ากรอบโครงสร้างส่วนราชการ โดยท าการ
เปรียบเทียบให้เห็นว่ากรอบโครงสร้างส่วนราชการเดิมทั้งหมดมีภารกิจงานประกอบด้วย และกรอบโครงสร้าง
ส่วนราชการที่จะก าหนดขึ้นใหม่มีภารกิจงานประกอบด้วยอะไร เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด) พิจารณา ดังนี้    
  

  
 
 



  
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล 
 

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ หมำยเหตุ 

1. ส ำนักงำนปลัด อบต. 
     หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
     ( นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 
1.1   งานบริหารงานทั่วไป 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานอาคารสถานที ่
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานสนบัสนนุและบริการประชาชน 
- งานรัฐพิธ ี
- งานคุ้มครองและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทาง

ราชการและสถานที่สาธารณะ 
1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิจยั ประสานแผน 
- งานติดตามประเมินผล 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคด ี
- งานกฎหมายและคด ี
- งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ 
- งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานระเบยีบการคลงั 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต. 

 -      งานให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดี 
แก่ประชาชน      

1. ส ำนักปลัด อบต. 
    -  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
       ( นักบริหารงานทั่วไป ) 
      ประเภทต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่น ระดับตน้ 
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
        - งานธุรการทั่วไป 
        - งานธุรการผูบ้ริหารและสมาชิกสภา                

- งานสารบรรณ                                       
-  งานศนูย์ข้อมูลข่าวสาร                            
-  งานกิจการสภา                                      
-  งานเลือกตั้ง                                                      
- งานรัฐพิธี                                            
-  งานประชาสัมพนัธ์                                
-  งานรักษาความสงบเรียบร้อย                        
- งานประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
- งานพสัดุ                                             
- งานการเงนิ                                          
- งานอาคารสถานที่                                  
- งานยานพาหนะ                                     
- งานจดทะเบียนพาณิชย์                            
- งานศนูย์ด ารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- งานศนูย์ยุติธรรมต าบล 

    1.2 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
         - งานวิเคราะหน์โยบายและแผน  
         -  งานยทุธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
         - งานจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน 
            ต าบล 
         - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
           ในการพัฒนาท้องถิ่น 
         - งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจงัหวัด 
         - งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
            ต าบล 
         - งานงบประมาณ 
         - งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 
           ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
           - งานจัดท าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
           ประจ าปีและฉบับเพิ่มเติม 

 



  
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่  หมำยเหตุ 

4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกันสาธารณภัย 
- งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือนร้อนของ
ราษฎรผู้ประสบภัย 
- งานดบัเพลิงและกู้ภัย 
- งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการ
สาธารณประโยชน ์
1.5 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานบริการนักท่องเที่ยว 
- งานพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
1.6 งานพัฒนาชุมชนและสังคม 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
-  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
- งานปัญหาแรงงานในพืน้ที่ 
- งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
- งานการพฒันาคุณภาพเด็ก สตรี   คนชรา  และ 
ผู้ประสบปัญหาความยากจน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานป้องกันและปราบศัตรูพืช 
- งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
 1.8 งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือเป็นภารกิจ
ถ่ายโอนตามกฎหมาย 

          - งานตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานและ 
             โครงการ 
         - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
         - งานสถิติข้อมูล 
         - งานสารสนเทศ 
         - งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
            ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3  งานการเจ้าหนา้ที ่

- การบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล  
  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
- งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง 
- งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุง 
  โครงสร้างสว่นราชการ 
- งานการก าหนดต าแหนง่และการปรับปรุง 
   การก าหนดต าแหน่ง 
- งานการสรรหาเก่ียวกับการสอบแข่งขัน 
   สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน  
   การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน 
- งานบรรจุและแต่งตัง้ 
- งานจัดท า ควบคุมตรวจสอบ แก้ไข บันทึก 
  ข้อมูลทะเบียนบัตรประวัติ 
- งานระบบสารสนเทศข้อมูลบคุลากรท้องถิ่น 
   แห่งชาต ิ
- งานการประเมินผลการปฏบิัตริาชการ 
- งานเก่ียวกับเงินเดือน คา่จ้างและค่าตอบแทน 
- งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน 
  ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สงูขึ้น 
- งานการลาทุกประเภท 
- งานสิทธิสวสัดิการทุกประเภท 
- งานส่งเสริมสนบัสนุนการเพิ่มสมรรถภาพใน 
  การปฏิบัติงาน 
- งานแผนพฒันาบุคลากร 
- งานฝึกอบรม 
- งานการรักษาวินัย การด าเนินการทางวนิัย  
   การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
-  งานสนบัสนนุเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
   และจรรยาบรรณ 
- งานการให้พ้นจากราชการ 
-  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าวชิาการ 
 

 

 



  
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน  โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่  หมำยเหตุ 

 1.4  งานนิติการ 
           - งานนิติกรรมและสัญญา 
           - งานคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ 
           - งานพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการ   
           อุทธรณ ์ ค าสั่งทางปกครองและด าเนินการ  
           เก่ียวกบัคดีปกครอง 
           - งานตรวจสอบและด าเนินการเก่ียวกับความ   
           รับผิดทางละเมิด 
           - งานติดตาม สบืทรัพย์และบังคบัคดีลูกหนี้    
           ขององค์กร 
           - งานด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร      
           ศูนย์ไกล่เกลี่ยประนปีระนอม   
           - งานตรวจสอบและด าเนินการเก่ียวกับวนิัย  
           และการรักษาวินยัของข้าราชการหรือ 
           พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู  บุคลากร    
           ทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจา้ง 
           -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
           -  งานพิจารณาร้องทุกข์และการพิจารณา 
           อุทธรณ ์
          -  งานจัดท าข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วน    
          ต าบล 
1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           - แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           ทุกประเภท 
          - งานแผนการป้องกัน    เฝ้าระวังและแจ้ง     
          เตือนภัย 
          - งานแผนการชว่ยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน 
          - งานแผนการฟืน้ฟูและการสงเคราะห ์
          ผู้ประสบภัย 
          - งานศนูย์รับแจ้งเหต ุ
          - งานส ารวจแหล่งธรรมชาติและจุดติดตัง้หัวรับ 
          น้ าดบัเพลิง 
          - งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 
         - งานตรวจสอบยานพาหนะ ปริมาณน้ าดบัเพลิง 
         สารเคมีดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
         - งานสนบัสนนุน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
         -  งานจัดตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์           
         ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.6. งานสวัสดิการสังคม 
         - งานสังคมสงเคราะห์เดก็ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ    
        ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัย    
        พิบัติต่างๆ 
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        - งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการ   
ทางร่างกายและสมอง              

       - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง  
เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกท าร้ายร่างกาย    

       -  งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
ด าเนินชีวิตในครอบครัว 

       -  งานจา่ยเงินเบีย้ยังชพีผูสู้งอายุ ผู้พิการ ฯลฯ 
       -  งานจัดท าแผนดา้นการพัฒนาสังคมดา้น    
          สวัสดิการ สงัคมและดา้นงานสังคมสงเคราะห์ 
       - งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการและวิธีการ 
         พัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมและสังคม 
         สงเคราะห์ที่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความ              
         ต้องการของประชาชน 
       -  งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
       - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

พัฒนาชุมชน 
      -  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สังคมแก่   

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส 
      -  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก  และเยาวชนที่

ประพฤติตน ไม่เหมาะสมแก่วัย 
      -  งานกิจการสภาเด็กและเยาวชน 
   1.7 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       - งานประชาสัมพนัธ์แหลง่ท่องเที่ยว 
       - งานพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 
   1.8  งานส่งเสริมการเกษตร 
        - งานป้องกันและปราบศตัรูพืช 
        - งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
   1.9  งานบริการสาธารณสุข 
      -  งานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสาธารณสุข 
      - งานให้บริการด้านสาธารณสุข 
      - งานหลักประกันสุขภาพ 
     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง   
        วิชาการ 
   1.10 งานส่งเสริมสุขภาพ 
       - งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 
   1.11 งานป้องกันและควบคมุโรค 
     -  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ และ     

ไม่ติดต่อ 
   1.12 งานส่งเสริมสิง่แวดล้อม 
     - งานวางแผน และจัดท าแผนด าเนินงานเฝา้ระวัง

ควบคุมมลพิษสิง่แวดล้อม 
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      - งานจัดท า และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

     - งานอนุรักษ์ ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    -  งานส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 
    -  งานประเมินผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม 
    - งานรณรงค์สรา้งจิตส านึกอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    - งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ 
    - งานสุขาภิบาลชุมชน 
    - งานอนามัยสิง่แวดล้อม 
1.13 งานจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
    -  งานบริการและพฒันาระบบจัดการมลูฝอย 
    -  งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
1.14 งานรักษาความสะอาด 
    - งานบริการรักษาความสะอาด   
1.15 งานบริหารงานทั่วไป 
    - งานธุรการทั่วไป 
    - งานพสัด ุ
    - งานการเงนิ    
1.16  งานอื่นๆที่ยังมไิด้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน 
          ราชการใด 

 

2.กองคลัง                                            
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 
2.1 งานการเงิน 
- งานการเงนิ 
- งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก็บรักษาเงนิ 

2.2 งานบัญช ี
- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 

งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพฒันารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรบังานทะเบยีน

ควบคุมและเร่งรัดรายได ้
- งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
- งานอนุญาตทะเบียนพาณชิย ์

 

2.  กองคลัง                                     
      -  ผู้อ านวยการกองคลัง 
         (นักบริหารงานการคลัง ) 
        ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับตน้ 
2.1 งานบริหารงานคลงั 
        - งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณหรือเงิน 

นอกงบประมาณ 
- งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง 
- งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ  
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย 

       - งานบริการข้อมูลสถิติ ชว่ยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวชิาการดา้นการเงนิ การคลงั การบัญชี   
การพัสดุและทรัพยส์ิน 

2.2 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
         - งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนา 

รายได ้
         - งานสรุปผล สถิติการจดัเก็บภาษีค่าธรรมเนียม 
2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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2.4  งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสด ุ
-      งานพสัด ุ
-      งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดคุรุภัณฑ์ 
2.5 งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติหรือเป็นภารกิจ
ถ่ายโอนตามกฎหมาย 

2.4 งานการเงินและบัญช ี
   - งานการจา่ยเงิน การรับเงิน 
   - งานน าส่งเงิน  
   - งานการเก็บรักษาเงนิและเอกสารทางการเงิน 

         - งานการตรวจสอบใบส าคัญ  ฏีกาทุกประเภท 
         -  งานการจัดท าบัญช ี

   -   งานการตรวจบัญชีทุกประเภท 
         -   งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 

       เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นๆ 
         -   งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
         -   งานท างบทดลอง ประจ าเดือนและประจ าปี   
2.5 งานพัสุดและทรัพย์สิน 
         -  งานเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา 
         -  งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ         
         ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภทของ   
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           -   งานการจ าหน่าย พสัดุ ครุภัณฑ์และ 
         ทรัพย์สินตา่ง                                                                
           -   งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญา ทุกประเภท                 
           -  งานจัดท าแผนการจดัซื้อจัดจ้าง จัดหาพสัดุ      
          ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ    
          ทรัพย์สินประจ าปีขององค์การปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น                                               
           - งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ 
          ครุภัณฑ์ ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ 
           - งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา พัสด ุ
          ครุภัณฑ์                                                    
           - งานจ าหน่วยพสัดุ ครุภัณฑ์                                      
           -  งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูล   
           เก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุและทรัพยส์ินของ 
           องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
           -  งานจัดท าทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย 
           สัญญาจา้ง 
         -  งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี 
          -  งานจัดท าหนังสือรับรองผลงานและทะเบียน

คุมหนังสือรับรองผลงาน 
          - งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
          - งานจัดท างบทรัพย์สิน 
          -  งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
          -  งานการจ าหน่ายพัสดุ 
          -   งานจัดท าบันทึกการยืมทรัพย์สิน และ 
          ทะเบียนคุมการยืม 
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          - งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ   
         ทางราชการ 
           - งานอนุญาตและจัดท าบันทึกข้อตกลง การให้ 
          หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดินและ 
          สิ่งก่อสร้าง 
            - งานการค านวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 
           ทุกประเภท 
           - งานจดทะเบียนและต่อรถยนต์ส่วนกลาง 
2.6. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์                              
          - การให้เช่าทรัพย์สินของทางราชการเพื่อท า     
          ประโยชน์และการรายได้ขององค์กรอื่น                           
2.7  งานบริหารงานทั่วไป                                                 
          - งานธุรการทั่วไป                                                           
          - งานพสัดุ                                                                  
          - งานการเงนิ                                                 
2.8   งานอื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติหรือเป็นภารกิจ   
ถ่ายโอนตามกฎหมาย 
 

 

3. กองช่ำง 
 - ผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบรหิารงานช่าง ระดับตน้) 
3.1 งานก่อสร้าง 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน ทาง

ระบายน้ า และโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ 
  -  งานควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน ราง

ระบายน้ า และโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ 
  -  งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ 

    -  งานระบบข้อมูล 
3.๒ งานผังเมือง 
  - งานส ารวจและแผนที ่
  - งานวางผงัพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
   - งานจัดรปูที่ดนิและฟืน้ฟูเมอืง 
   - งานสวนสาธารณะ 
3.๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - งานประเมินราคา 
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.๔งานประสานสาธารณปูโภค 
  - งานประสานกิจการประปา 
  - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  - งานระบายน้ า 
 - งานให้บริการน้ าอุปโภค บริโภค 

3. กองช่ำง 
      - ผู้อ านวยการกองชา่ง 
        (นักบริหารงานชา่ง) 
       ประเภทอ านวยการท้องถิน่ ระดับตน้ 
3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานประมาณราคา 
- งานจัดท าราคากลาง 
- งานจัดท าข้อมูลทางดา้นวิศวกรรมต่างๆ 
- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
- งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้าง พื้นฐาน  อาคาร 
สะพาน คลอง แหล่งน้ า 
- งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟสอ่งสว่างและสัญญาณ
จราจร                                                                            
-  งานปรับปรุงภูมทิัศน์                                                    
-  งานตรวจสอบการก่อสร้าง                                              
-  งานจัดท าแผนปฏบิัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
ประจ าปี                                                        
-  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง                        
3.2 งานผังเมือง                                                       
-  งานผังเมืองตามพระราชบญัญัติการผังเมือง                       
- งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย                                                                                                                                   

 



  
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน  โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่  หมำยเหตุ 

3.5 งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติหรือเป็นภารกิจ
ถ่ายโอนตามกฎหมาย 
 

3.3 งานสาธารณปูโภค 
-  งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง                             
-  งานเก่ียวกับการประปา                                           
3.4 งานส ารวจและออกแบบ                                         
-  งานส ารวจ                                                           
- งานออกแบบ                                                           
3.5 งานบริหารงานทั่วไป                                                     
- งานธุรการทั่วไป                                                      
- งานพสัดุ        
- งานการเงนิ                                                                 
3.6.งานอื่นๆตามที่กฎหมายบญัญัติหรือเป็นภารกิจ    
ถ่ายโอนตามกฎหมาย 

 

4. กองกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 
   (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

4.1 งานบริหารการศึกษา    
 -   งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 -   งานแผนงานและวิชาการ 
 -   งานการศึกษาปฐมวัย 
  -   งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
  -   งานลูกเสือและยุวกาชาด 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

       -   งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
  -    -   งานกิจกรรมพัฒนาเดก็และเยาวชน 
 -     -   งานประเพณี ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  -    -  งานกีฬาและสันทนาการ 
       -   งานบริหารทั่วไป 

4.3  งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยม้า 
4.4  งานอื่นๆตามที่กฎหมายบญัญัติหรือเป็นภารกิจ
ถ่ายโอนตามกฎหมาย 
 

4. กองกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 
- ผู้ อ านวยการกองการศึ กษา  ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
   (นักบริหารงานการศึกษา ) 
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

4.1 งานบริหารการศึกษา 
     - งานพัฒนาการศึกษา 
      - งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา 
      - งานการศึกษาปฐมวัย 
      - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
     -  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
     -  งานศึกษานิเทศก์ 
     - งานบริหารงบประมาณ 
     - งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
     - งานเครือข่ายทางการศึกษา                                   
4.2 งานแผนงานและโครงการ 
     - งานแผนงานและโครงการ    
4.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     - งานการศาสนา 
     - งานบ ารุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
       และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
4.4 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     -  ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     -  งานฝึกและสง่เสริมอาชีพ 
4.5 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
     - ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

 



  
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังปัจจุบัน โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำก ำลังใหม ่ หมำยเหตุ 

 4.6 งานบริหารงานทั่วไป 
     - งานธุรการทั่วไป 
     - งานพสัด ุ
    - งานการเงนิ 
     - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร 
       ทางการศึกษา  ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง 
       สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.7 งานอื่นๆตามที่กฎหมายบญัญัติหรือเป็นภารกิจ 
         ถ่ายโอนตามกฎหมาย 

 

 5. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
        - งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
        - งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้   
        ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ 
        จ่ายเงินทุกประเภทตรวจสอบการเก็บรักษา  
        หลักฐาน การเงิน การบญัช ี
       - งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  
       การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
       - งานตรวจสอบการจัดท าประโยชน์จากทรัพย์สนิ 
       ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       -  งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการ 
       ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม 
       นโยบาย วัตถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  
       อย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด           
      -  งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการ 
      ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม  
      นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่าง 
      มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด                 
      -  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  
      ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วน 
      ราชการต่างๆ 
      -   งานประเมินการควบคุมภายในของ 
     หน่วยรับตรวจ        
      -   งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
      -   งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้ ค าแนะน า 
      แนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วย 
      รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 



  
10.  แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3  ปี 
 

             โครงสร้ำงก ำหนดส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 

 
                
                                                                                                                           
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
       

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 

กองช่ำง 
(นักบริหารงานช่าง) 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 

ส ำนักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
3. งานการเจ้าหน้าที ่
4. งานนิตกิาร 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานสวัสดกิารสังคม 
7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
8. งานส่งเสริมการเกษตร 
9. งานบรกิารสาธารณสขุ 
10. งานส่งเสริมสุขภาพ 
11. งานป้องกันและควบคุมโรค 
12. งานส่งเสริมสิ่งแวดลอ้ม 
13. งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
14. งานรกัษาความสะอาด 

 15. งานบริหารงานทั่วไป 
16. งานอืน่ๆ ที่ยังมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าทีส่่วนราชการใด 

1. งานบริหารงานคลัง 
2. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
3. งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
4. งานการเงินและบัญชี 
5. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
6.งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
7. งานบริหารงานท่ัวไป  
8.  งานอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือ
เป็นภารกิจ  
 
 

1. งานแบบแผนและก่อสร้าง 
2. งานผังเมือง 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานส ารวจและออกแบบ 
5. งานบริหารงานท่ัวไป 
6. งานอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ
หรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 
 
 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานแผนงานและโครงการ 
3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
5. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
6. งานบริหารงานท่ัวไป 
7. งานอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบญัญตัิหรือเป็นภารกิจ 
ถ่ายโอนตามกฎหมาย 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

1. งานตรวจสอบภายใน 
2. งานอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับมอบหมาย 



  
โครงสร้ำงส ำนักปลดั อบต. 

 
 
 
                
                                                                                                                           
    
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
       

 
      
 
 
 
 

ประเภท/
ระดับ 

อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป 
 

พนักงำนจ้ำง 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส 

จ ำนวน 1 - - - 6 - - - 2 - 11 
 

 

หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนทั่วไป) 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1) 
 

งำนยุทธศำสตรแ์ละงบประมำณ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
 (ปก./ชก.) (1)   

งำนกำรเจ้ำหน้ำที ่
- นักทรัพยากรบุคคล 
 (ปก./ชก.) (1) 

งำนบรหิำรงำนทั่วไป 
- นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (2) 
- พนักงานขับรถ (ท่ัวไป) (2) 
- คนงานประจ ารถขยะ (ท่ัวไป) (3) 
- แม่ครัว (ทั่วไป) (1) 
- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป) (1) 
 

งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภารกิจ) (1) 
- พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (1) 
 
  

งำนสวัสดิกำรสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)   
  
 
 

  งำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
- 

 
      
 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
 - นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) (1) 
     

งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
- 

 

งำนนติกิำร 
- นิติกร (ปก./ชก.) (1) 
  

งำนบริกำรสำธำรณสุข 
- 

 

งำนส่งเสริมสุขภำพ 
- 

  
 
 

งำนป้องกนัและควบคุมโรค 
- 

  
 
 

งำนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
- 

  
 
 

งำนจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
- 

  
 
 

 งำนรักษำควำมสะอำด 
- 

 
  
 
 

งานอื่นท่ียังไม่ได้ก าหนดให้เป็น
หน้าท่ีส่วนราชการใด 
  
 
 



  
           โครงสร้ำงกองคลัง   

 
 

 
                
      
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

      
ประเภท/

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป 

 

พนักงำนจ้ำง 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส 

จ ำนวน 1 - - - 2 - - - 1 - 3 

 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง) 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

งำนเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) (1) 

งำนบริหำรงำนคลัง 
- 

 

งานทะเบียนภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
- 

 

งานการเงินและบญัช ี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  (ภารกิจ) (1) 

 
 

งำนพัสดุและทรพัย์สนิ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) (1) 

 

งำนผลประโยชนแ์ละกิจกำรพำณิชย์ 
  
 

งำนบรหิำรงำนทั่วไป 
  
 

งานอ่ืนๆ ตามทีก่ฏหมายบัญญัติหรือ
เป็นภารกิจถา่ยโอนตามกฏหมาย 
 



  
โครงสร้ำงกองช่ำง 

 
 
                
                                                                                                                           
    
 
 
 
 
 
 
 

      
  

      
 
 
 

ประเภท/
ระดับ 

อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป 
 

พนักงำนจ้ำง 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส 

จ ำนวน 1 - - - - - - - 2 - 3 

 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นักบริหำรงำนช่ำง) 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

งำนผังเมือง 
         

งำนแบบแผนและก่อสร้ำง 
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (2)       
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (1)  

งำนสำธำรณูปโภค 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) (1) 
  
 

     งานส ารวจและออกแบบ 
- 

     งานบริหารงานท่ัวไป 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) (1) 

งานอ่ืนๆ ตามทีก่ฏหมายบัญญัติหรือเป็น
ภารกิจถ่ายโอนตามกฏหมาย 
 



  
           โครงสร้ำงกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   

 
 

 
                
      
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

      
  
 
 
 
 

      
ประเภท/

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป 

 

ครู   
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส 

จ ำนวน 1 - - 1 - - - - - - 2 

 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
( นักบริหารงานการศึกษา ) 

อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1) 

งำนแผนและโครงกำร 
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
  
 

งำนบริหำรกำรศึกษำ 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยม้ำ 
- ครู ช านาญการ (2) 
- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คุณวุฒิ) (1) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (1) 

งำนส่งเสริมกำรศกึษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
- 

  
 

พนักงำนจ้ำง 

4 

งำนส่งเสริมกจิกรรมเด็ก  
- 

  
 

งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
- 

  
 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
- 

  
 

งานอ่ืนๆ ตามทีก่ฏหมายบัญญัติหรือเป็น
ภารกิจถ่ายโอนตามกฏหมาย 
 



  
               โครงสร้ำงหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
 
                
                                                                                                                           
    
 
 
 
 
 
 
         

      
  

      
ประเภท/

ระดับ 
อ ำนวยกำรท้องถิ่น วิชำกำร ทั่วไป 

 

พนักงำนจ้ำง 
ต้น กลำง สูง ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส 

จ ำนวน - - - 1 - - - - - - - 

 
 

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น) 

บริหารท้องถิ่น ระดบักลาง 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
-  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1) 



  

 12.  แนวทำงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
 

              องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้าได้มีแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี   
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 ตามรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566  การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม้ายังตระหนักถึงการพัฒนานโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0       โดยพัฒนา
ระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 ซึ่งก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส   ในการท างานโดยบุคคลภายนอกสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการ
ท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม
และถ่ายโอนภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน 
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมดยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง
ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง 
เสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดย
ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ  เพ่ือ
ให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ม้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมา
ด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 
          ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  ยึดเป้าหมายการพัฒนา  จ านวน  3  แนวทาง ดังนี้ 
  1.  แนวทางการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  2.  แนวทางการพัฒนาด้านทักษะที่จ าเป็นในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 



  

  3.  แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและระเบียบวินัย 
 โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค  ซึ่งได้มีการจัดท าแผนแม่บท         
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วน
ต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกคนทุกต าแหน่งได้มีโอกาสจะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผน
อัตราก าลัง  3 ปี ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  การ
ประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
ท้องถิ่นและประชาชนต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2563 แนบท้ายผนวก) 
 

13.  ประกำศคุณธรรมจริยธรรมของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยม้า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ปิดเบือนข้อเท็จจริง 
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10.  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้   น่า

อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก)  
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