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ผนอัตราก าลงั ใ ป ี
องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  อ าภอวัดพลง  จังหวัดราชบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56แ - โ56ใ  
-------------------------------------------------------------- 

1. หลักการละหตุผล 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางขຌาราชการละพนักงานสวนทຌองถิไน ิก.กลาง.ี  รืไอง 
มาตรฐานทัไวเปกีไยวกับอัตราต าหนง  ก าหนด฿หຌคณะกรรมการขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน ิก.จังหวัดี  
ก าหนดต าหนงขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน  วาจะมีต าหนง฿ด  ระดับ฿ด  อยู฿นสวนราชการ฿ด  จ านวน
ทา฿ด  ฿หຌค านึงถึงภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบ  ลักษณะงานทีไตຌองปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณละคุณภาพของ
งาน  ตลอดจนทัๅงภาระคา฿ชຌจายขององค์การบริหารสวนต าบล  ทีไจะตຌองจาย฿นดຌานบริหารงานบุคคล  ดย฿หຌ
องค์การบริหารสวนต าบล  จัดท าผนอัตราก าลังของขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน  พืไอ฿ชຌ฿นการก าหนด
ต าหนงดยความหในชอบของคณะกรรมการขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไนจังหวัดราชบุรี ิก.จังหวัดราชบุรีี  
ทัๅงนีๅ  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์  ละวิธีการทีไคณะกรรมการกลางขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน (ก.กลาง) 
ก าหนด 

 

1.2  คณะกรรมการกลางขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน (ก.กลาง.) เดຌมีมติหในชอบ
ประกาศก าหนดต าหนงขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน  ดยก าหนดนวทาง฿หຌองค์การบริหารสวนต าบล
จัดท าผนอัตราก าลังขององค์การบริหารสวนต าบล   พืไอป็นกรอบ฿นการก าหนดต าหนงละการ฿ชຌต าหนง
ขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน   ดยสนอ฿หຌคณะกรรมการขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไนจังหวัด
ราชบุรี ิก.อบต.จังหวัดราชบุรีี  พิจารณา฿หຌความหในชอบ  ดยก าหนด฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลตงตัๅง
คณะกรรมการจัดท าผนอัตราก าลัง   วิคราะห์อ านาจหนຌาทีไละภารกิจขององค์การบริหารสวนต าบล  วิคราะห์
ความตຌองการก าลังคน   วิคราะห์การวางผนการ฿ชຌก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังละก าหนดหลักกณฑ์ละ
งืไอนเข฿นการก าหนดต าหนงขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไนตามผนอัตราก าลัง 3 ป 

 

1.3  จากหลักการละหตุผลดังกลาว องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  จึงเดຌจัดท าผน
อัตราก าลัง 3 ป  ส าหรับประจ าปงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2563 ขึๅน 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 พืไอ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด    มีครงสรຌางการบงงานละระบบงานทีไ
หมาะสมเมซับซຌอน 

2.2 พืไอ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด   มีการก าหนดต าหนงการจัดอัตราก าลัง
ครงสรຌาง฿หຌหมาะสมกับอ านาจหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การ
บริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 กຌเขพิไมติมถึง (ฉบับทีไ 6) พ.ศ. 2552 ละตามพระราชบัญญัติก าหนดผนละ
ขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542  

2.3 พืไอ฿หຌคณะกรรมการขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไนจังหวัดราชบุรี ิก.อบต.จังหวัด
ราชบุรีี   สามารถตรวจสอบการก าหนดต าหนงละการ฿ชຌต าหนงขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไนวาถูกตຌอง
หมาะสมหรือเม 

2.4 พืไอป็นนวทาง฿นการด านินการวางผนการ฿ชຌอัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารสวนต าบลจอมประทัด฿หຌหมาะสม 

2.5 พืไอ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด   สามารถวางผนอัตราก าลัง฿นการบรรจุ
ตงตัๅงขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน   ขຌาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจຌางประจ า ละพนักงาน
จຌาง พืไอ฿หຌการบริหารงานขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดกิดประยชน์ตอประชาชน กิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจตามอ านาจหนຌาทีไมีประสิทธิภาพ  มีความคุຌมคา  สามารถลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจละ
ยุบลิกหนวยงานทีไเมจ าป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌป็นอยางดี 

2.6 พืไอ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด    ด านินการวางผนการ฿ชຌอัตราก าลัง
บุคลากร฿หຌหมาะสมการพัฒนาบุคลากรเดຌอยางตอนืไองมีประสิทธิภาพ   ละสามารถควบคุมภาระคา฿ชຌจายดຌาน
การบริหารงานบุคคล฿หຌป็นเปตามทีไกฎหมายก าหนด 
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3. กรอบนวคิด฿นการจดัท าผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 

คณะกรรมการการจัดท าผนอัตราก าลังขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด   ซึไง
ประกอบดຌวยนายกองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดป็นประธาน  ปลัดองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  
หัวหนຌาสวนราชการป็นกรรมการละมีขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน แ คน ป็นลขานุการ หในสมควร฿หຌ
จัดท าผนอัตราก าลัง 3 ป   ดย฿หຌมีขอบขตนืๅอหาครอบคลุม฿นรืไองตางโ ดังตอเปนีๅ 

3.1 วิคราะห์ภารกิจ   อ านาจหนຌาทีไความรับผิดชอบขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด
ตามกฎหมายจัดตัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตละประภท   ละตามพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การ
บริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 กຌเขพิไมติมถึง (ฉบับทีไ 6) พ.ศ. 2552 ละตามพระราชบัญญัติก าหนดผนละ
ขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอืไน฿หຌสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ผนพัฒนาจังหวัด  ผนพัฒนาอ าภอ  ผนพัฒนาต าบลนยบายของ
รัฐบาลละสภาพปัญหาขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  พืไอ฿หຌการด านินการขององค์การบริหารสวน
ต าบลจอมประทัด  บรรลุผลตามพันธกิจทีไตัๅงเวຌจ าป็นตຌองจัดสรรอัตราก าลัง ตามหนวยงานตางโ ฿หຌหมาะสมกับ
ปງาหมายการด านินการ  ดยมุมมองนีๅป็นการพิจาณาวา  งาน฿นปัจจุบันทีได านินการอยูนัๅนครบถຌวนละตรงตาม
ภารกิจหรือเม  อยางเร  หากงานทีไท าอยู฿นปัจจุบันเมตรงกับภารกิจ฿นอนาคตกใตຌองมีการวางผนกรอบ
อัตราก าลัง฿หຌปรับปลีไยนเปตามทิศทาง฿นอนาคต  รวมถึงหากงาน฿นปัจจุบันบางสวนเมตຌองด านินการลຌว  อาจ
ท า฿หຌการจัดสรรก าลังคนของบางสวนราชการปลีไยนปลงเป  ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌกิดการตรี ยมความพรຌอม฿นรืไอง
ก าลังคน฿หຌรองรับสถานการณ์฿นอนาคต 

3.2 การก าหนดครงสรຌางการบงสวนราชการภาย฿นละการจัดระบบงาน   พืไอรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหนຌาทีไความผิดชอบ฿หຌสามารถกຌปัญหาของจังหวัดราชบุรีเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิคราะห์ตຌนทุนคา฿ชຌจายของก าลังคน : Supply pressure ป็นการน าประดใน
คา฿ชຌจายบุคลากรขຌามารวม฿นการพิจารณา พืไอการจัดการทรัพยากรบุคคลทีไมีอยูป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด   ก าหนดต าหนง฿นสายงานตางโ จ านวนต าหนง  ละระดับต าหนง  ฿หຌหมาะสมกับภาระหนຌาทีไความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  ละคุณภาพของงาน  รวมทัๅงสรຌางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพของกลุมงานตางโ ดย฿น
สวนนีๅจะค านึงถึง 

 ใ.ใ.แ การจัดระดับชัๅนงานทีไหมาะสม  ฿นการพิจารณาถึงตຌนทุนตอการก าหนด
ระดับชัๅนงาน฿นตละประภท  พืไอ฿หຌการก าหนดต าหนงละการปรับระดับชัๅนงานป็นเปอยางประหยัดละมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ใ.ใ.โ การจัดสรรประภทของบุคลากรสวนทຌองถิไน ิขຌาราชการหรือพนักงานสวน
ทຌองถิไน  ขຌาราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจຌางประจ า  ละพนักงานจຌางี ดยหลักการลຌว การจัด
ประภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ  ละตຌนทุน฿นการท างานขององค์กร  ดังนัๅน฿นการก าหนด
อัตราก าลังขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน฿นตละสวนราชการจะตຌองมีการพิจารณาวาต าหนงทีไก าหนด
ปัจจุบันมีความหมาะสมหรือเมหรือควรปลีไยนลักษณะการก าหนดต าหนงพืไอ฿หຌการท างานป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึๅน  ดยภาระคา฿ชຌจายดຌานการบริหารงานบุคคลตຌองเมกินรຌอยละสีไสิบของงบประมาณรายจาย
ตามมาตรา ใ5  หงพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไโ  
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3.4 การวิคราะห์กระบวนการละวลาทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน  ป็นการน าขຌอมูลวลาทีไ฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ิWork processี ฿นอดีต  พืไอวิคราะห์ปริมาณงานตอบุคคลจริงดยสมมติฐาน
ทีไวา  งาน฿ดทีไตຌองมีกระบวนการละวลาทีไ฿ชຌมากกวาดยปรียบทียบยอมตຌอง฿ชຌอัตราก าลังคนมากกวา  อยางเร
กใดี฿นภาคราชการสวนทຌองถิไนนัๅนงานบางลักษณะ  ชน  งานก าหนดนยบาย  งานมาตรฐาน  งานทคนิคดຌานชาง  
หรืองานบริการบางประภทเมสามารถก าหนดวลามาตรฐานเดຌ  ดังนัๅน  การค านวณวลาทีไ฿ชຌ฿นกรณีของภาค
ราชการสวนทຌองถิไนนัๅน  จึงท าเดຌพียงป็นขຌอมูลปรียบทียบ ิRilative  Informationี มากกวาจะป็นขຌอมูลทีไ฿ชຌ
฿นการก าหนดค านวณอัตราก าลังตอหนวยงานจริงหมือน฿นภาคอกชน  นอกจากนัๅนกอนจะค านวณวลาทีไ฿ชຌ฿น
การปฏิบัติงานตละสวนราชการจะตຌองพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานทีไปฏิบัติวามีความสอดคลຌองกับภารกิจ
ของหนวยงานหรือเม  พราะ฿นบางครัๅงอาจป็นเปเดຌวางานทีไปฏิบัติอยู฿นปัจจุบันมีลักษณะป็นงานครงการพิศษ  
หรืองานของหนวยงานอืไน  กใมีความจ าป็นตຌองมา฿ชຌประกอบการพิจารณาดຌวย 

ใ.5  การวิคราะห์ผลงานทีไผานมาพืไอประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังป็นการน าผลลัพธ์ทีไ
พึงประสงค์ของตละสวนราชการละพันธกิจขององค์กรมายึดยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังทีไตຌอง฿ชຌส าหรับการ
สรຌางผลลัพธ์ทีไพึงประสงค์฿หຌเดຌตามปງาหมาย  ดยสมมติฐานวา  หากผลงานทีไผานมาปรียบทียบกับผลงาน฿น
ปัจจุบันละ฿นอนาคตมีความตกตางกันอยางมีนัยทีไส าคัญ  อาจตຌองมีการพิจารณานวทาง฿นการก าหนด/กลีไย
อัตราก าลัง฿หม  พืไอ฿หຌกิดการท างานทีไมีประสิทธิภาพละสนับสนุนการท างานตามภารกิจของสวนราชการละ
องค์กรอยางสูงสุด 

3.6 การวิคราะห์ขຌอมูลจากความคิดหในบบ ใๆเ  องศา  ป็นการสอบถามความคิดหในจากผูຌ
มีสวนเดຌสวนสียหรือน าประดในตาง โ อยางรืไองการบริหารงาน  งบประมาณ  คน มาพิจารณาอยางนຌอย฿น ใ  
ประดในดังนีๅ 

 ใ.ๆ.แ รืไองพืๅนทีไละการจัดครงสรຌางองค์กร  นืไองจากาการจัดครงสรຌางองค์กรละ
การบงงาน฿นพืๅนทีไนัๅนจะมีผลตอการก าหนดกรอบอัตราก าลังป็นอยางมาก  ชน  หากก าหนดครงสรຌางทีไมาก
กินเปจะท า฿หຌกิดต าหนงงานขึๅนตามาอีกเมวาจะป็นงานหัวหนຌาฝຆาย  งานธุรการ  สารบรรณละบริหารทัไวเป
฿นสวนราชการนัๅน  ซึไงอาจมีความจ าป็นตຌองทบทวนวาการก าหนดครงสรຌาง฿นปัจจุบันของตละสวนราชการนัๅน
มีความหมาะสมมากนຌอยพียง฿ด 

 ใ.ๆ.โ รืไองการกษียณอายุราชการ  นืไองจากหลายโ สวนราชการ฿นปัจจุบันมี
ขຌาราชการสูงอายุจ านวนมาก  ดังนัๅน อาจตຌองมีการพิจาณาถึงการตรียมการรืไองกรอบอัตราก าลังทีไจะรองรับการ
กษียณของขຌาราชการ  ทัๅงนีๅ  เมวาจะป็นการถายทอดองค์ความรูຌ  การปรับต าหนงทีไหมาะสมขึๅนทดทน
ต าหนงทีไจะกษียณอายุเป  ป็นตຌน 

 ใ.ๆ.ใ ความคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  ป็นการสอบถามจากจຌาหนຌาทีไภาย฿นสวน
ราชการละผูຌทีไมีสวนกีไยวขຌองกับสวนราชการนัๅน โ   ผานการสงบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึไงมุมมองตางโ 
อาจท า฿หຌการก าหนดกรอบอัตราก าลังป็นเปอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

3.7  การพิจารณาปรียบทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอืไน โ กระบวนการนีๅป็น
กระบวนการน าขຌอมูลของอัตราก าลัง฿นหนวยงานทีไมีลักษณะงาน฿กลຌคียงกัน  ชน  การปรียบทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการจຌาหนຌาทีไ฿นทศบาล ก. ละงานการจຌาหนຌาทีไ฿นทศบาล ข.  ซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบ
คลຌายกัน  ดยสมมติฐานทีไวานวนຌมของการ฿ชຌอัตราก าลังของตละองค์กร฿นลักษณะงานละปริมาณงานบบ
ดียวกันนาจะมีจ านวนละการก าหนดต าหนงคลຌายคลึงกันเดຌ 
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ใ.่  ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีผนการพัฒนาขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไนทุกคน  
ดยตຌองเดຌรับการพัฒนาความรูຌความสามารถอยางนຌอยปละ แ  ครัๅง 

การวิคราะห์ขຌอมูลพืไอก าหนดกรอบอัตราก าลังเมมุงนຌน฿นการพิไม  กลีไย  หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังป็นส าคัญ  ตมีจุดมุงหมายพืไอ฿หຌสวนราชการมีนวทาง฿นการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังทีไป็นระบบมากขึๅน  นอกจากนัๅนยังมีจุดมุงนຌน฿หຌสวนราชการพิจารณาการก าหนดต าหนงทีไหมาะสม 
ิRight  Jobsี มากกวาการพิไม/ลดจ านวนต าหนง  ตัวอยางชน  การวิคราะห์ตຌนทุนคา฿ชຌจายลຌว พบวาการ
ก าหนดกรอบต าหนง฿นประภททัไวเปอาจมีความหมาะสมนຌอยกวาการก าหนดต าหนงประภทวิชาการ฿นบาง
ลักษณะงาน  ทัๅงโ  ทีไ฿ชຌตຌนทุนเมตกตางกันมาก  รวมถึง฿นการพิจารณาทีไกระบวนการท างานกใพบวาป็น
ลักษณะงาน฿นชิงการวิคราะห์฿นสายอาชีพมากกวางาน฿นชิงปฏิบัติงาน  ละสวนราชการอืไนกใก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง฿นลักษณะงานนีๅป็นต าหนงประภทวิชาการ  ดยเมเดຌพิไมจ านวนต าหนงของสวนราชการลย  ดย
สรุปอาจกลาวเดຌวา กรอบนวคิดการวิคราะห์อัตราก าลัง ิEffective  Man  Power Planning  Frameworkี  
นีๅจะป็นนวทาง฿หຌสวนราชการสามารถมีขຌอมูลชิงวิคราะห์อยางพียงพอ฿นการทีไจะอธิบายหตุผลชิงวิชาการ
ส าหรับการวางผนกรอบอัตราก าลังทีไหมาะสมตามภารกิจงานของตละสวนราชการ  นอกจากนัๅนการรวบรวม
ขຌอมูลดยวิธีการดังกลาวจะท า฿หຌสวนราชการ  สามารถน าขຌอมูลหลานีๅเป฿ชຌประยชน์฿นรืไองอืไนโ ชน 

- การ฿ชຌขຌอมูลทีไหลากหลายจะท า฿หຌกิดการยอมรับเดຌมากกวาดยปรียบทียบหากจะตຌองมีการ
กลีไยอัตราก าลังระหวางหนวยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง ิWork  processี จะท า฿หຌเดຌวลามาตรฐานทีไจะสามารถน าเป฿ชຌ
วัดประสิทธิภาพ฿นการท างานของบุคคลเดຌอยางถูกตຌอง  รวมถึง฿นระยะยาวสวนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการละวลามาตรฐานนีๅเปวิคราะห์พืไอการปรับปรุงกระบวนการ ิProcess  Re-engineerี อันจะ
น าเปสูการ฿ชຌอัตราก าลังทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

- การกใบขຌอมูลผลงาน  จะท า฿หຌสามารถพยากรณ์นวนຌมของภาระงาน  ซึไงจะป็นประยชน์฿น
อนาคตตอสวนราชการ฿นการตรียมปรับยุทธศาสตร์฿นการท างาน  พืไอรองรับภารกิจทีไจะพิไม/ลดลง 
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ไ. สภาพปัญหาของพืๅนทีไละความตຌองการของประชาชน 
 

พืไอ฿หຌการวางผนอัตราก าลัง 3 ปขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดมีความครบถຌวน
สมบูรณ์   องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดสามารถด านินการตามอ านาจหนຌาทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพ   
ละวิคราะห์สภาพปัญหา฿นขตพืๅนทีไทีไรับผิดชอบละความตຌองการของประชาชนดยบงออกป็นดຌานตาง โ 
ขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดมีปัญหาละความจ าป็นพืๅนฐานละความตຌองการของประชาชน฿นขต
พืๅนทีไทีไส าคัญ พืไอความสะดวก฿นการด านินการกຌเข฿หຌตรงกับความตຌองการประชาชนอยางทຌจริง  ดังนีๅ 

 

สภาพปัญหาของพืๅนทีไ 
 

1. ปัญหาครงสรຌางพืๅนฐาน 
1.1 การคมนาคมขนสงระหวางหมูบຌานเมสะดวก 
1.2 ปัญหาการ฿ชຌทรศัพท์สาธารณะสาธารณะทีไประชาชนยังเมเดຌรับบริการทีไพียงพอตอการ฿ชຌ

       ฿นหลายพืๅนทีไ 
1.2 ความปลอดภัยละเมสะดวก฿นการดินทางกลางคืนนืไองจากหลายพืๅนทีไยังเมมีการติดตัๅง 
      เฟฟງาสาธารณะ 

2. ปัญหาการผลิตการตลาดรายเดຌละการมีงานท า 
2.1 การประกอบอาชีพ฿นหมูบຌาน 

- ปัญหาการขาดความรูຌอกาส฿นการประกอบอาชีพ 
- ปัญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ 

2.2 ความรูຌทางดຌานทคนลยีการพัฒนาการกษตร 
2.3 ขาดตลาดรองรับสินคຌา 
2.4 ผูຌวางงานขาดงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
โ.5 ประชาชนมีรายเดຌตไ า 
2.6 กิจกรรมพืไอการสงสริมการประกอบอาชีพยังเมมีมากพอ 
2.7 กษตรกรยังขาดความรูຌ฿นระบบการผลิตละขาดพันธุ์พืชทีไปลูกสริมรายเดຌ 

3. ปัญหาสาธารณสุขละการอนามัย 
3.1 ปัญหาหลงขຌอมูลขาวสารดຌานสาธารณสุขละอนามัย 
3.2 ปัญหาการพรระบาดของยาสพติดของชุมชนทุกกลุมอายุ 
3.3 ปัญหาการ฿หຌบริการสุขภาพของผูຌสูงอายุดใกสตรีละคนพิการเมทัไวถึง 
3.4 ประชาชนยังขาดความรูຌกีไยวกับการปງองกันละควบคุมรคติดตอ 
3.5 ประชาชนขาดความรูຌความขຌา฿จรืไองการดูลดຌานสุขภาพอนามัย 
3.6 การจัดการขยะมูลฝอยเมถูกสุขลักษณะ 
3.7 ลานกีฬายังเมเดຌกอสรຌางทัไวทุกจุด 

4. ปัญหานๅ าดืไม - นๅ า฿ชຌพืไอการกษตร 
4.1 การขาดคลนนๅ าส าหรับอุปภค - บริภค฿นฤดูลຌง 
4.2 ระบบประปาหมูบຌานละประปาสวนภูมิภาคเมพียงพอ 
4.3 ขาดการพัฒนากระบวนการรียนรูຌของชุมชนละภูมิปัญญา 
 



๗ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

5. ปัญหาขาดความรูຌพืไอการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ปัญหาการขาดหลงขຌอมูลขาวสาร 
5.2 การขาดอกาส฿นการศึกษาละการศึกษานอกระบบ 
5.3 ขาดการพัฒนากระบวนการรียนรูຌของชุมชนละภูมิปัญญา 
 

6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 ประชาชนยังขาดจิตส านึก฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมละสิไงวดลຌอม 
6.2 ปัญหานๅ ากัดซาะตลิไงพัง 
6.3 นๅ า฿นคลองชลประทาน / คลองธรรมชาติเมพียงพอ฿นฤดูลຌง 
6.4 คลองตืๅนขินมีวัชพืชขึๅนปกคลุมท า฿หຌการระบายนๅ าเมสะดวก 
6.5 นๅ าทวม 
6.6 คุณภาพดินตไ า 
6.7 การควบคุมกิจการป็นอันตรายตอสุขภาพ฿นขตชุมชนเมดีทาทีไควร 
 

7. ปัญหาการบริหารละการจัดการขององค์การบริหารสวนต าบล 
7.1 ความขຌมขใงขององค์กรภาคประชาชน 
7.2 บุคลากรภาคปฏิบัติมีเมพียงพอ 
7.3 การชืไอมประสานงานขององค์กรภาครัฐ฿นพืๅนทีไ 

 

ความตຌองการของประชาชน 
 

1. ความตຌองการดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
1.1 ขุดลอกคลองวางทอ/รางระบายนๅ า 
1.2 ติดตัๅงทรศัพท์สาธารณะ฿หຌพียงพอ 
1.3 ติดตัๅงขยายขตเฟฟງาละเฟฟງาสาธารณะละขยายขตเฟฟງาพืไอการกษตรพิไมขึๅน 
1.4 ปรับปรุงซอมซมถนนดินถนนลูกรังกอสรຌางป็นถนนคอนกรีตสริมหลใก ถนนลงหิน 
      คลุกละถนนลาดยาง 
 

2. ความตຌองการดຌานการผลิตการตลาดรายเดຌละการมีงานท า 
2.1 จัดตัๅงศูนย์ขຌอมูล฿นการผลิตทางการกษตร 
2.2 ฝຄกอบรมความรูຌดຌานวิชาการละการศึกษาดูงานดຌานการสงสริมอาชีพ 
2.3 สนับสนุนงินทุนพรຌอมอุปกรณ์กลุมอาชีพ 
2.4 ฿หຌความรูຌทางดຌานทคนลยีทีไทันสมัยดຌานการผลิต 
2.5 สงสริม฿หຌประกอบอาชีพหลังฤดูกใบกีไยว 
2.6 หาตลาดรองรับสินคຌา฿หຌทัไวถึง 
 

3. ความตຌองการดຌานสาธารณสุขละอนามัย 
3.1 ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌทางภชนาการอนามัยมละดใก 
3.2 ฿หຌความรูຌดຌานสุขศึกษา 
3.3 ฿หຌมีการปງองกันละการกຌเขปัญหายาสพติดปງองกันละก าจัดยุงลายรณรงค์ปງองกัน 
      รคพิษสุนัขบຌาละรคติดตอตางโ 
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3.4 ตຌองการดูลสุขภาพผูຌสูงอายุดใกสตรีละคนพิการสงคราะห์ผูຌสูงอายุ 
3.5 จัดกใบขยะ฿หຌถูกสุขลักษณะละพียงพอ 
 

4. ความตຌองการดຌานนๅ าดืไม - นๅ า฿ชຌพืไอการกษตร 
4.1 ฿หຌมีการขุดลอกคลองสงนๅ าละก าจัดวัชพืช 
4.2 ฿หຌมีการขยายขตประปาภูมิภาคทุกหมูบຌาน 
4.3 ฿หຌมีการขยายขตเฟฟງาพืไอการกษตร 
 

5. ความตຌองการดຌานความรูຌพืไอการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ฝຄกอบรม฿หຌความรูຌดຌานอาชีพมีศูนย์ขຌอมูลหຌองสมุดชุมชน 
5.2 ฿หຌความรูຌดຌานการจัดการศึกษานอกระบบ 
5.3 ฿หຌความรูຌกีไยวกับการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดตางโ 
5.4 ฟ้นฟูละสงสริมศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 

6. ความตຌองการดຌานทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1 รณรงค์฿หຌความรูຌ฿นการเมปลอยนๅ าสียลงหลงนๅ าสาธารณะ 
6.2 ฝຄกอบรมจัดตัๅงยาวชนดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
6.3 ขุดลอกคลองทีไตืๅนขินละก าจัดวัชพืช 
6.4 กอสรຌางพนังกัๅนนๅ าปງองกันตลิไงพัง 
6.5 กอสรຌางคลองสงนๅ าพืไอการกษตร 
 

7. ความตຌองการดຌานการบริหารละจัดการขององค์การบริหารสวนต าบล 
7.1 จัดประชุมประชาคมสรຌางความขຌมขใง฿หຌกับองค์กรภาคประชาชนกลุมสตรี 

                           ละกลุมอาสาอืไนโ 
7.2 จัดหาบุคลากร฿หຌพียงพอ฿นการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

 การวิคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทຌองถิไน 

วิสัยทัศน์฿นการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด 

 

““สังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิต พัฒนาศรษฐกิจสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิต พัฒนาศรษฐกิจ  ละคุณภาพชีวิตของประชาชนสูประชาคม ละคุณภาพชีวิตของประชาชนสูประชาคม                           
ศรษฐกิจอาซีไยนศรษฐกิจอาซีไยน””  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาละนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด เดຌก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเวຌ  6 ดຌาน  

 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด 
 

(1) ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละสาธารณูปภค 
 นวทางการพัฒนา               

- พัฒนากอสรຌาง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางทຌา ละทางระบายนๅ า 
- พัฒนาดຌานการพัฒนาหลงนๅ าละระบบประปา 
- พัฒนาดຌานสาธารณูปภค 
- พัฒนาดຌานการกอสรຌาง ปรับปรุง อาคาร สถานทีไ 

          ิ2ี  ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาคุณภาพชีวิตละสังคม 
           นวทางการพัฒนา 
                  - พัฒนาดຌานการวางผน การสงสริม การลงทุนพาณิชยกรรม 
                  - พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการศึกษา ละกຌเขปัญหาสังคม 
                  - พัฒนาการจัดกิจกรรมสงสริม สนับสนุนดຌานการสังคมสงคราะห์ประชาชน 
    - พัฒนาดຌานการพิไมชองทาง฿นการรับรูຌขาวสาร฿หຌกับประชาชน 
    - พัฒนาดຌานการกีฬา ละนันทนาการ 
    - พัฒนาดຌานสาธารณสุข ละการปງองกันควบคุมรค฿นชุมชน 

(3) ยุทธศาสตร์ดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละรักษาความสงบรียบรຌอย                 
 นวทางการพัฒนา 

- พัฒนาดຌานความปลอดภัย฿นสถานทีไราชการ 
- พัฒนาดຌานความปลอดภัยของประชาชน฿นพืๅนทีไ 
- สนับสนุนการจัดท าศูนย์ขຌอมูลพืไอองค์ความรูຌ ขຌอมูลกีไยวกับยาสพติด 
- สนับสนุน฿หຌมีระบบการฝງาระวัง฿นกลุมยาวชนทัๅง฿นละนอกระบบการศึกษา ผูຌปຆวย 
  ทีไ฿ชຌบริการ ละผูຌติดยา฿นชุมชน ละกลุมคนทีไสีไยงตอการ฿ชຌยาสพติด 
- สนับสนุน฿หຌมีการจัดท าระบบขຌอมูลระดับชุมชน 
- สนับสนุน฿หຌทีการชืไอมยงฐานขຌอมูล มีกระบวนการสังคราะห์ขຌอมูล ละการน าขຌอมูล    
  เป฿ชຌประยชน์ 
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         ิ4ี ยุทธศาสตร์ดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว  
          นวทางการพัฒนา                           

- พัฒนาดຌานการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นทຌองถิไน การวางการพัฒนา ชน 
     การจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน การประสานจัดท าผนพัฒนาอ าภอละจังหวัด  
     การจัดระบบขຌอมูลพืไอการวางผน ฯลฯ 

                   - พัฒนาการสงสริมละพัฒนาการทองทีไยว ชน การวางผนการทองทีไยว การปรับปรุง 
          ดูลรักษาบราณสถาน สถานทีไทองทีไยว ละจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ การจัดท าปງาย 
      บอกชืไอซอยตางโ 

    - สงสริมศรษฐกิจชุมชนละสริมสรຌางความขຌมขใง฿นภาคการกษตร ชน การสงสริม 
     กลุมศรษฐกิจชุมชนฝຄกอบรม฿หຌความรูຌทางดานการกษตร การถายทอดทคนลยี 
     กษตรชุมชนพืไอพิไมมูลคาผลิตทางการกษตร 

         ิ5ี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม 
          นวทางการพัฒนา 

- พัฒนาสงสริม ปรับปรุง กຌเข อนุรักษ์ ฟ้นฟู สิไงวดลຌอม ละทรัพยากรธรรมชาติ 
- พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ละระบบบ าบัดนๅ าสีย 
- พัฒนาการจัดการมลพิษตางโ ชน การติดตาม ตรวจสอบกีไยวกับสิไงวดลຌอม  

         งานตรวจสอบคุณภาพนๅ า งานตรวจสอบอากาศละสียง การดูลรักษาทีไสาธารณะ  
         คุຌมครองปງองกันทีไสาธารณประยชน์ 

  ิ6ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
         นวทางการพัฒนา     

- พัฒนาสงสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
- พัฒนาสงสริม฿หຌประชาชนมีความตะหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

รายละอียดผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประดในยุทธศาสตร์นวทางการพัฒนาละตัวชีๅวัด 
 แ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไ แ ดຌานพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภคละสาธารณูปการ 
 แ.แ พันธกิจ 
  แ. พัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภคละสาธารณูปการ 
  โ. สงสริมระบบการวางผังมืองรวมจังหวัด฿หຌป็นมืองนาอยู                
 แ.โ ป้าประสงค์ 
  แ. ระบบครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภคละสาธารณูปการทีไเดຌมาตรฐานละทัไวถึง 
  โ. ระบบการวางผังมืองหมาะสมป็นมืองนาอยู 

ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัดป้าประสงค์ 
แ. ระบบครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภคละ  
    สาธารณูปการทีไเดຌมาตรฐาน ละทัไวถึง 

แ. จ านวนครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภคละ 
    สาธารณูปการทีไเดຌมาตรฐาน ละทัไวถึง 

โ. ระบบการวางผังมืองหมาะสมป็นมืองนาอยู โ.จ านวนพืๅนทีไทีไเดຌรับการวางผังมืองละการจัดการ 
    ฿ชຌประยชน์ทีไดินพิไมขึๅน 
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  แ.ใ นวทางการพัฒนา 
  แ. พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนสง ขยายขตเฟฟງาละเฟฟງาสาธารณะ 
  โ. พัฒนาหลงนๅ าพืไอการอุปภค – บริภคละกษตร ตลอดจนการปງองกันนๅ าทวมละ
      ภัยลຌง 
  ใ. พัฒนาการวางผังการวางผังทีไดิน฿หຌป็นมืองนาอยู 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดนวทางการพัฒนา 

แ. พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนสง  
    ขยายขตเฟฟງา ละเฟฟງาสาธารณะ 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนทีไเดຌรับการกอสรຌาง/ปรับปรุง/ซอมซม 
    /บ ารุงรักษา 
 

โ. พัฒนาหลงนๅ าพืไอการอุปภค – บริภคละ 
    กษตร ตลอดจนการปງองกันนๅ าทวมละภัยลຌง 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนทีไเดຌรับการกอสรຌาง/ปรับปรุง/ขุดลอก/ 
    บ ารุงรักษา 

ใ. พัฒนาการวางผังการ฿ชຌทีไดิน฿หຌป็นมืองนาอยู แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนทีไมีการวางระบบผังมืองทีไหมาะสม 
     พิไมขึๅน 

  แ.ไ หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  - กองชาง 
  - หนวยงานอืไนโ 
  แ.5 ความชืไอมยง 
      แี ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี : 
          ยุทธศาสตร์ทีไ   แ  พัฒนาสินคຌากษตรปลอดภัยพืไอพิไมมูลคาการผลิต 
              ยุทธศาสตร์ทีไ   โ  การสงสริมการพัฒนาหลงทองทีไยวละพิไมมูลคา ผลผลิต
       ชิงสรຌางสรรค์ 
           ยุทธศาสตร์ทีไ   ใ  พัฒนาสังคมคุณธรรมละชุมชนขຌมขใง 
           ยุทธศาสตร์ทีไ   ไ  พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ละคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติละ
       สิไงวดลຌอม฿หຌป็นมืองนาอยู 
           ยุทธศาสตร์ทีไ   5  การสริมสรຌางความมัไนคงของพืๅนทีไ 
    2ี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดราชบุรี : 
            ยุทธศาสตร์ทีไ แ ดຌานพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ 

   โ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไ โ ดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต 
  โ.แ พันธกิจ 
       แ. สงสริมคุณภาพชีวิตละการกຌเขปัญหาสังคม 
   โ. สงสริมการกีฬา การศึกษาละการรียนรูຌ 
   ใ. สงสริมอาชีพละการด านินงานตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
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   โ.โ ป้าประสงค์ 
   แ. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึๅน 
   โ. การกีฬา การศึกษาละรียนรูຌทีไมีคุณภาพมากขึๅน 
   ใ. ครอบครัว/ชุมชนขຌมขใงละมีรายเดຌมากขึๅน 

ปງาประสงค์ ตัวชีๅวัดปງาประสงค์ 

แ. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึๅน 
โ. การกีฬา การศึกษาละรียนรูຌทีไมีคุณภาพมากขึๅน 
ใ. ครอบครัว/ชุมชนขຌมขใงละมีรายเดຌมากขึๅน 

แ. จ านวนครัวรือนทีไมีรายเดຌมากขึๅน 
โ. จ านวนหมูบຌาน/ชุมชนทีไมีความขຌมขใงมากขึๅน 
ใ. จ านวนประชาชนทีไเดຌรับการบริการสาธารณสุข 
    อยางทัไวถึง 
4. จ านวนนักรียนทีไเดຌรับการศึกษาตอพิไมขึๅน 

   โ.ใ นวทางการพัฒนา 
   แ. สงสริมคุณภาพชีวิตละการกຌเขปัญหาสังคม 
   โ. สงสริมการกีฬา การศึกษาละการรียนรูຌ 
   ใ. สงสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนละนันทนาการ 
   ไ. สงสริมอาชีพละการด านินงานตามนวปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดนวทางการพัฒนา 

แ. สงสริมคุณภาพชีวิตละการกຌเขปัญหาสังคม แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน/ลดลง 
โ. จ านวนทีไเดຌรับบริการอยางทัไวถึง 
ใ.จ านวนหมูบຌาน/ชุมชนทีไมีความขຌมขใงมากขึๅน/มี 
   คุณภาพชีวิตสูงขึๅน 

โ. สงสริมการกีฬา การศึกษาละการรียนรูຌ แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนนักรียนทีไเดຌรับการศึกษาตอมีคุณภาพ 
    มากขึๅน 
3. จ านวนประชาชนละยาวชนทีไขຌารวมการ 
    ขงขันกีฬา฿นระดับตางโ มากขึๅน 

ใ. สงสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมสวัสดิการ 
    ชุมชนละนันทนาการ 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนประชาชนทีไเดຌรับบริการอยางทัไวถึง 
ใ. จ านวนประชาชนทีไมีคุณภาพชีวิตสูงขึๅน 

ไ. สงสริมอาชีพละการด านินงานตามนวปรัชญา 
    ของศรษฐกิจพอพียง 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนประชาชน/ครัวรือนทีไมีคุณภาพชีวิต 
    สูงขึๅน/มีความขຌมขใงมากขึๅน 
ใ. จ านวนครัวรือนทีไมีรายเดຌพิไมขึๅน 
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   โ.ไ หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   - ส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
   - กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
   - รงรียน อบจ.รบ.แ ิวัดหຌวยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์ 
   - กองผนละงบประมาณ 
   - กองชาง 
   - หนวยงานอืไนโ 

   โ.5 ความชืไอมยง 
   แี ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี: 
        ยุทธศาสตร์ทีไ แ  พัฒนาสินคຌากษตรปลอดภัยพืไอพิไมมูลคาการผลิต 
        ยุทธศาสตร์ทีไ โ  การสงสริมพัฒนาหลงทองทีไยวละพิไมมูลคาผลผลิตชิง
               สรຌางสรรค์ 
        ยุทธศาสตร์ทีไ ใ  พัฒนาสังคมคุณธรรมละชุมชนขຌมขใง 
       โี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดราชบุรี 
        ยุทธศาสตร์ทีไ โ  ดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต 

  ใ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไ ใ ดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคมละรักษาความสงบรียบรຌอย 
 ใ.แ พันธกิจ 
  แ. การรักษาความสงบรียบรຌอยละการปງองกันบรรทาสาธารณภัย 
  โ. การจัดระบียบชุมชน/สังคม 
  ใ.โ ป้าประสงค์ 
  แ. มีการจัดระบียบชุมชน/สังคมทีไดี 
  โ. ปງองกันละกຌปัญหายาสพติดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ใ. มีความสงบรียบรຌอยละปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน 

ปງาประสงค์ ตัวชีๅวัดปງาประสงค์ 

แ. มีการจัดระบียบชุมชน/สังคมทีไดี 
โ. ปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติดอยางมี 
    ประสิทธิภาพ 
3. มีความสงบรียบรຌอยละปลอดภัย฿นชีวิตละ 
    ทรัพย์สิน 

แ. จ านวนประชาชนทีไมีสวนรวมทางการมืองมาก 
    ขึๅน 
โ. จ านวนหมูบຌาน/ชุมชนทีไมีความขຌมขใง฿นการ 
    อาชนะยาสพติดพิไมขึๅน 
ใ. จ านวนประชาชนทีไมีความปลอดภัย฿นชีวิต 
    ละทรัพย์สินมากขึๅน 

  ใ.ใ นวทางการพัฒนา 
  แ. สนับสนุนการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด 
  โ. สงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค สิทธิสรีภาพละหนຌาทีไของประชาชนพืไอความป็น 
               พลมือง 
  ใ. การรักษาความสงบรียบรຌอยละการปງองกันบรรทาสาธารณภัย 
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นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดนวทางการพัฒนา 

แ. สนับสนุนการปງองกันละกຌเขปัญหายาสพติด แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน/ลดลง 
โ. จ านวนหมูบຌาน/ชุมชนทีไปลอดจากยาสพติด 
    พิไมขึๅน 

โ. สงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค สิทธิ 
   สรีภาพละหนຌาทีไของประชาชน พืไอความป็น 
   พลมือง 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนประชาชนทีไมีสวนรวมทางการมืองมาก 
    ขึๅน 

ใ. การรักษาความสงบรียบรຌอยละปງองกันบรรทา 
    สาธารณภัย 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน/ลดลง 
โ. จ านวนประชาชนทีไมีความปลอดภัย฿นชีวิตละ 
    ทรัพย์สินมากขึๅน 

  ใ.ไ หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  - กองชาง 
  - ส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
  - กองกิจการสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด 
  - หนวยงานอืไนโ 
  ใ.5 ความชืไอมยง 
  แี ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี 
      ยุทธศาสตร์ทีไ โ การสงสริมพัฒนาหลงทองทีไยวละพิไมมูลคาผลผลิตชิงสรຌางสรรค์ 
      ยุทธศาสตร์ทีไ ใ พัฒนาสังคมคุณธรรมละชุมชนขຌมขใง 
      ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การสริมสรຌางความมัไนคงของพืๅนทีไ 
   โี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดราชบุรี : 
      ยุทธศาสตร์ทีไ ใ ดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคมละ การรักษาความสงบรียบรຌอย 

ไ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไ ไ ดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว
 ไ.แ พันธกิจ 
  แ. สงสริมการวางผนละพัฒนาการทองทีไยวละบริการ 
  โ. สนับสนุนละสริมสรຌางความขຌมขใง฿นทุกภาคสวน 
  ใ. การตรียมความ พรຌอมพืไอรองรับการขຌาสูประชาคมอาซียน 
  ไ.โ ป้าประสงค์ 
  1. พิไมประสิทธิภาพการทองทีไยวละการบริการ 
  โ. ชุมชนมีความขຌมขใงมากขึๅน 
  ใ. มีความพรຌอม฿นการพัฒนาทຌองถิไนละรองรับการขຌาสูประชาคมอาซียน 
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ปງาประสงค์ ตัวชีๅวัดปງาประสงค์ 

แ. พิไมประสิทธิภาพการทองทีไยวละบริการ 
โ. ชุมชนมีความขຌมขใงมากขึๅน 
ใ. มีความพรຌอม฿นการพัฒนาทຌองถิไนละรองรับการ 
   ขຌาสูประชาคมอาซียน 

แ. จ านวนนักทองทีไยวละรายเดຌจากการทองทีไยว 
     การบริการละการคຌาพิไมขึๅน 
2. จ านวนหมูบຌาน/ชุมชนทีไมีความขຌมขใงมากขึๅน 
ใ. จ านวนหลงทองทีไยวทีไเดຌรับการปรับปรุงละ 
    พัฒนาพิไมขึๅน 
ไ. จ านวนประชาชนทีไมีสวนรวม฿นการพัฒนา 
    ทຌองถิไนละมีความพรຌอม฿นการ รับรองการขຌาสู 
    ประชาคมอาซียน 

  4.3 นวทางการพัฒนา 
  แ. การวางผน การประสานผนละการสงสริมการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
  โ. สงสริมการทองทีไยวทຌองถิไนละการคຌาชายดน 
  ใ. การตรียมความพรຌอมพืไอรองรับการขຌาสูประชาคมอาซียน 
  ไ. สงสริมศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์ละการสริมสรຌางความขຌมขใง฿นภาคการกษตร 
  5. การพัฒนาองค์กรละการบริหารจัดการบຌานมืองทีไดี 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดนวทางการพัฒนา 

แ. การวางผน การประสานผนละการสงสริม 
    การมีสวนรวม ของประชาชน฿นการพัฒนา 
    ทຌองถิไน 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนประชาชนทีไมีสวนรวม฿นการพัฒนา 
    ทຌองถิไนมากขึๅน 
3. จ านวนหมูบຌาน/ชุมชนทีไมีความขຌมขใงมากขึๅน 

โ. สงสริมการทองทีไยวทຌองถิไนละการคຌาชายดน แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนหลงทองทีไยวทีไเดຌรับการปรับปรุงละ 
    พัฒนาพิไมขึๅน 
ใ. จ านวนนักทองทีไยวทีไพิไมขึๅน 
ไ. จ านวนรายเดຌจากการทองทีไยว การบริการละ 
    การคຌามากขึๅน 

ใ. การตรียมความพรຌอมพืไอรองรับการขຌาสู 
    ประชาคมอาซียน 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนประชาชนทีไมีความพรຌอม฿นการรองรับ 
    พืไอขຌาสูประชาคมอาซียน 

4. สงสริมศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์ละการ 
    สริมสรຌางความขຌมขใง ฿นภาคการกษตรละ 
    อุตสาหกรรม 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. รายเดຌครัวรือนพิไมมากขึๅน 
ใ. จ านวนหมูบຌาน/ชุมชนทีไมีความขຌมขใงมากขึๅน 
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5. การพัฒนาองค์กรละการบริหารจัดการบຌานมือง 
    ทีไดี 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานทีไ 
    พิไมขึๅน 
ใ. จ านวนครัๅง฿นการจัดฝຄกอบรมพิไมขึๅน 
ไ. จ านวนผูຌปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการ 
    บຌานมืองทีไดีพิไมขึๅน 

  ไ.ไ หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  - ทุกสวนราชการ฿นสังกัด 
  - หนวยงานอืไน 
  ไ.5 ความชืไอมยง 
 แ. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี: 
 ยุทธศาสตร์ทีไ แ พัฒนาสินคຌากษตรปลอดภัยพืไอพิไมมูลคาการผลิต 
 ยุทธศาสตร์ทีไ โ การสงสริมการพัฒนาหลงทองทีไยวละพิไมมูลคาผลผลิตชิงสรຌางสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสริมสรຌางความมัไนคงของพืๅนทีไ 
 ใ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดราชบุรี: 
     ยุทธศาสตร์ทีไ ไ ดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรมละการทองทีไยว 

  5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทีไ 5 ดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละ               
     สิไงวดลຌอม 
 5.แ พันธกิจ  
  - สงสริมละพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยละระบบบ าบัดนๅ าสียรวม 
  - พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌป็นมืองนาอยู 

  5.โ. ป้าประสงค์ 
  - มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไมีประสิทธิภาพ 
  - สงสริมละพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยละระบบบ าบัดนๅ าสียอยางหมาะสมละถูกวิธี 
  - การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปງาประสงค์ ตัวชีๅวัดปງาประสงค์ 

แ. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    ละสิไงวดลຌอมทีไมีประสิทธิภาพ 
2. สงสริมละพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
    ละระบบบ าบัดนๅ าสียอยางหมาะสมละถูกวิธี 
ใ. การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

แ. ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยละระบบบ าบัดนๅ า 
    สียรวมอยางหมาะสมละถูกวิธี พิไมขึๅน 
2. พืๅนทีไสีขียว/พืๅนทีไปຆาเมຌพิไมขึๅน 
ใ. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไ 
    เดຌรับการฟ้นฟูมากขึๅน 
ไ. กิดการบูรณาการจัดการความหลากหลายทาง 
    ชีวภาพ 
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5.3. นวทางการพัฒนา 
  แ. พัฒนาระบบการก าจัดละการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 
  โ. พัฒนาระบบบ าบัดนๅ าสีย 
  ใ. การบริหารจัดการละอนุรักษ์ฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
  ไ. การจัดการมลพิษตางโ 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดนวทางการพัฒนา 

แ. พัฒนาระบบการก าจัดละการบริหารจัดการขยะ 
    มูลฝอยรวม 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน/ลดลง 
โ. ระบบก าจัดขยะมูลฝอยอยางหมาะสมละถูกวิธี 
    ทีไพิไมขึๅน 
ใ. จ านวนครัวรือนทีไมีการคัดยกขยะพิไมขึๅน 
ไ. ปริมาณการน าขยะกลับมา฿ชຌประยชน์พิไมขึๅน 

โ. พัฒนาระบบบ าบัดนๅ าสีย แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน/ลดลง 
โ. ระบบบ าบัดนๅ าสียอยางหมาะสมละถูกวิธีทีไ 
    พิไมขึๅน 
ใ. จ านวนครัวรือนทีไมีการบ าบัดนๅ าสียรวมพิไมขึๅน 
ไ. จ านวนนๅ าสียทีไเดຌรับการฟ้นฟูมากขึๅน 

ใ. การบริหารจัดการละอนุรักษ์ฟ้นฟู 
   ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม แ 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน/ลดลง 
โ. จ านวนพืๅนทีไสีขียว/พืๅนทีไปຆาเมຌ฿นขตชุมชน 
    พิไมขึๅน 
3. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไ 
    เดຌรับการฟ้นฟูมากขึๅน 
ไ. จ านวนครงการทีไมีการจัดการความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพ 

ไ.การจัดการมลพิษตางโ แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน/ลดลง 
โ. จ านวนสิไงวดลຌอมละมลพิษทีไเดຌรับการฟ้นฟู 
    มากขึๅน 

  5.4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
     - กองผนละงบประมาณ 
     - กองชาง 
     - หนวยงานอืไนโ 
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  5.5. ความชืไอมยง 
  แี ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี 
      ยุทธศาสตร์ทีไ ไ พัฒนาความอุดมสมบูรณ์ละคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
              ฿หຌป็นมืองนาอยู 
  2ี ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดราชบุรี 
       ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ดຌานการบริการจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละ 
              สิไงวดลຌอม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไ 6 ดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 6.แ. พันธกิจ 
     แ. สงสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     โ. สงสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
     ใ. ประชาชนมีความตะหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   6.โ. ป้าประสงค์ 
     แ. มีคุณธรรมละจริยธรรมมากขึๅน 
     โ. อนุรักษ์ฟ้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
     ใ. สรຌางความตระหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ปງาประสงค์ ตัวชีๅวัดปງาประสงค์ 

แ. มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึๅน 
โ. อนุรักษ์ละฟ้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมละภูมิ 
    ปัญญาทຌองถิไน 
3. สรຌางความตระหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์ 

แ. จ านวนประชาชน/ขຌาราชการทีไมีคุณธรรมละ 
    จริยธรรมมากขึๅน 
โ. จ านวนประชาชนทีไ฿หຌความส าคัญ฿น 
    ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมนียมประพณี 
ใ. จ านวนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมนียมประพณีทีไ 
    เดຌรับการอนุรักษ์ละฟ้นฟู 
ไ. จ านวนประชาชนทีไตระหนัก฿นสถาบันของชาติ  
     ศาสนา ละพระมหากษัตริย์มากขึๅน 

  6.3. นวทางการพัฒนา 
  แ. การสงสริมละอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
  โ. สงสริม฿หຌประชาชนมีความตระหนัก฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

นวทางการพัฒนา ตัวชีๅวัดทางการพัฒนา 
แ. การสงสริมละอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
    จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนบราณสถาน/บราณวัตถุทีไเดຌรับการ 
    อนุรักษ์ละฟ้นฟู 
3. จ านวนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมนียมประพณีทีไ 
    เดຌรับการอนุรักษ์ ละฟ้นฟู 
ไ. จ านวนประชาชนละยาวชนทีไ฿หຌความส าคัญ
ละขຌารวมกิจกรรมส าคัญ ทางศาสนา พิไมขึๅน 
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โ. สงสริม฿หຌประชาชนมีความตระหนัก฿นสถาบัน  
    ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

แ. จ านวนทีไพิไมขึๅน 
โ. จ านวนประชาชนทีไมีความตระหนัก฿นสถาบันชาติ  
     ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  6.ไ. หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  - กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
  - ส านักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
  - หนวยงานอืไนโ 
  6.5. ความชืไอมยง 
      แี ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี 
    ยุทธศาสตร์ทีไ ใ พัฒนาสังคมคุณธรรมละชุมชนขຌมขใง 
    ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสริมสรຌางความมัไนคงของพืๅนทีไ 
       โี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นขตจังหวัดราชบุรี: 
    ยุทธศาสตร์ทีไ ๆ ดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด                                                
 ลักษณะของผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                               
  ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด ป็นผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมขององค์การบริหารสวนต าบลทีไก าหนดยุทธศาสตร์ ละนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบล ซึไง
สดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุงหมาย พืไอการพัฒนา฿นอนาคตดยสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ ผนพัฒนาจังหวัด ผนพัฒนาอ าภอ ละนยบาย฿นการพัฒนาต าบล 

  การวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลจึงป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง
฿นอนาคตขององค์การบริหารสวนต าบล ดยก าหนดสภาพการณ์ทีไตຌองการบรรลุละนวทาง฿นการบรรลุ                   
บนพืๅนฐานของการรวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูลอยางรอบดຌานละป็นระบบ ทัๅงนีๅ จะตຌองสอดคลຌองกับศักยภาพ
ทຌองถิไน ละปัญหา/ความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไนดຌวย 

  การวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญตอองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดป็นอยาง
ยิไงทัๅงนีๅ นืไองจากผนยุทธศาสตร์การพัฒนาป็นผนพัฒนาทีไมุงเปสูสภาพการณ์ทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅน฿นอนาคต ป็น
กรอบ฿นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด ฿หຌมุงเปสูสภาพการณ์อันพึงประสงค์
เดຌอยางทาทันการปลีไยนปลง ดยสามารถจัดสรรทรัพยากรทีไมีอยูอยางจ ากัดเดຌอยางมีประสิทธิภาพการจัดท าผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไตຌองก าหนดถึง
สภาพการณ์ทีไตຌองการจะบรรลุ ละนวทาง฿นการทีไจะก าหนด฿หຌบรรลุถึงสภาพการณ์นัๅน 

  การจัดท าผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไดีจะตຌองตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการรวบรวมละการวิคราะห์
ขຌอมูลอยางรอบคอบละป็นระบบ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสามารถ
น าเปสูการกຌเขปัญหา ละตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿หຌทຌองถิไนเดຌอยางทຌจริง 

  อยางรอบคอบ หมายถึง การวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌอง
ตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ทีไจะตຌองการจะบรรลุ ละการปลีไยนปลงตางโ ทัๅงมิติดຌานการพัฒนา
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ทางดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม องค์กร ิการบริหารจัดการี ละการปลีไยนปลงขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ตลอดจนมิติ฿นชิงพืๅนทีไ  ทัๅงพืๅนทีไ฿กลຌคียงขยายเปสูพืๅนทีไระดับอ าภอ ระดับจังหวัด ระดับประทศ ระดับ
ทวีป จนกระทัไง฿นระดับลกดຌวย 

  สาหตุทีไตຌองมองอยางรอบคอบดຌาน กຌพราะวา ฿นลกของความจริงนันຌ ปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅนทัๅง
฿นดຌานศรษฐกิจ สิไงวดลຌอม สังคมละองค์กร ทัๅง฿นระดับภูมิภาค ระดับประทศ ระดับทวีป ละระดับลก ลຌวน
สงผลกระทบตอขตขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเมทางตรงกใทางอຌอม จึงกลาวเดຌวา ปรากฏการณ์ทัๅง ไ ดຌานทีไกิด
ขึๅนกับขตพืๅนทีไ ไ ระดับนีๅ ลຌวนถือป็นสภาพวดลຌอมทีไควรตຌองค านึงถึง฿นกระบวนการวางผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทัๅงสิๅน 

  ดังนัๅน ฿นการวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเมควรมองรอบดຌานตพียงขตพืๅนทีไการปกครอง
ตนองทานัๅน ตตຌองมอง฿หຌกวຌางออกเปครอบคลุมขตพืๅนทีไอืไนดຌวย ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการวางผนยุทธสาสตร์การพัฒนามี
ประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล฿นการรับมือกับสถานการณ์ หรือผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนตามมาจากขตพืๅนทีไหลานัๅน
อยางรูຌทานัๅน จนท า฿หຌสามารถ฿หຌประยชน์จากสถานการณ์เดຌอยางตใมทีไ หรือหนทาง฿นการปງองกันอุปสรรคทีไอาจ
กิดขึๅนเดຌิProactiveี 
  อยางป็นระบบ หมายถึง การวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌอง
ด านินอยางป็นขัๅนตอน ซึไงประกอบดຌวย ่ ขัๅนตอน ดังนีๅ 

  แ. การรวบรวมขຌอมูลละป็นปัญหาส าคัญ 
  โ. การวิคราะห์ศักยภาพพืไอประมินสถานการณ์พัฒนาทຌองถิไน฿นปัจจุบัน ละก าหนดประดในการ฿น
    การพัฒนา 
  ใ. การก าหนดวิสัยทัศน์ละภารกิจหลักการพัฒนาทຌองถิไน 
  ไ. การก าหนดจุดมุงหมายพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน 
  5. การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาทຌองถิไน 
  ๆ. การก าหนดยุทธศาสตร์ละบูรณาการนวทางการพัฒนาทຌองถิไน 
  ็. การก าหนดปງาหมายการพัฒนาทຌองถิไน 
  ่. การอนุมัติ ละประกาศ฿ชຌผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ประยชน์ของการจัดท าผนยุทะศาสตร์การพัฒนา 
  การจัดท าผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด ป็นกระบวนการทีไ
ส าคัญ฿นการสรຌางการมีสวนรวมทางความคิด฿นระดับผูຌบริหารทຌองถิไน ผุຌปฏิบัติ ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดท า
ผนพัฒนาทຌองถิไน ดยการระดมความคิดพืไอก าหนดขอบขตละทิศทาง฿นการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไนพราะฉะนัๅน 
กรอยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงปรียบสมือนผนมบทหลักทีไจะตຌองน าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดท าผนพัฒนา พืไอ
สอดคลຌองกับระบียบวาดຌวยการประสานการจัดท าผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด กรอบนยบายทิศทาง นวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลจอม
ประทัด จะสดง฿หຌหในถึงความรูຌละขຌา฿จ฿นศักยภาพ฿นดຌานศรษฐกิจละสังคม รวมถึงหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสภาพวดลຌอมทีไอืๅอประยชน์ หรือป็นอุปสรรคตอการก าหนดนยบายบริหารดຌานการบริหารสาธารณะ ละทัๅง
฿นดຌานการวางผนครงการ พืไอ฿หຌตอบสนองตอความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไของตนองเดຌอยางทຌจริง 
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 การวิคราะห์พืไอการพัฒนาทຌองถิไน 

   การวิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน                            
          กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ละ    
นวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนซึไงสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละจุดมุงหมายพืไอการพัฒนา฿น
อนาคตดยสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนพัฒนาจังหวัด ผนพัฒนาอ าภอ ละ
นยบาย฿นการพัฒนาทຌองถิไน 

 การวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจึงป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทาง฿นอนาคตขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยก าหนดสภาพการณ์ทีไตຌองการบรรลุละนวทาง฿นการบรรลุ
บนพืๅนฐานของการรวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูลอยางรอบดຌานละป็นระบบ ทัๅงนีๅจะตຌองสอดคลຌองกับศักยภาพ
ของทຌองถิไน ละปัญหา/ความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไนดຌวย 

การวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญตอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นอยางยิไง  ทัๅงนีๅ 
นืไองจากยุทธศาสตร์การพัฒนาป็นการมุงเปสูสภาพการณ์ทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅน฿นอนาคต ป็นกรอบ฿นการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌมุงเปสูสภาพการณ์อันพึงประสงค์เดຌอยางทาทันกับการ
ปลีไยนปลง ดยสามารถจัดสรรทรัพยากรทีไมีอยูอยางจ ากัดเดຌอยางมีประสิทธิภาพ การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาจึงป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไตຌองก าหนดถึงสภาพการณ์ทีไตຌองการ
จะบรรลุละนวทาง฿นการทีไจะท า฿หຌบรรลุถึงสภาพการณ์นัๅน 

การประมินสถานการณ์สภาพวดลຌอมภายนอกทีไกีไยวขຌอง 
 การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาทีไดีจะตຌองตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการรวบรวมละการวิคราะห์

ขຌอมูลอยางรอบดຌานละป็นระบบ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสามารถ
น าเปสูการกຌเขปัญหาละตอบสนองความตຌองการของประชาชน฿นทຌองถิไนเดຌอยางทຌจริงอยางรอบดຌาน 
หมายถึง การวางผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌองตัๅงอยูบนพืๅนฐานของการค านึงถึง
สภาพการณ์ ทีไตຌองการจะบรรลุ ละการปลีไยนปลงตางโ ทัๅงมิติดຌานการพัฒนา ทางดຌานศรษฐกิจ สังคม 
สิไงวดลຌอม องค์กร(การบริหารจัดการ) ละการปลีไยนปลงขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตลอดจนมิติ฿นชิง
พืๅนทีไ ทัๅงพืๅนทีไ฿กลຌคียงขยายเปสูพืๅนทีไระดับอ าภอ ระดับจังหวัด ระดับประทศ ระดับทวีป   จนกระทัไง  ฿นระดับ
ลกดຌวย 
  สาหตุทีไตຌองมองอยางรอบดຌาน กใพราะวา ฿นลกความป็นจริงนัๅนปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅนทัๅง฿น
ดຌานศรษฐกิจ สิไงวดลຌอม สังคมละองค์กร ทัๅง฿นระดับภูมิภาค ระดับประทศ ระดับทวีปละ฿นระดับลกลຌวน
สงผลกระทบตอขตขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเมทางตรงกใทางอຌอม จึงกลาวเดຌวาปรากฏการณ์ทัๅง 4 ดຌาน      
ทีไกิดกับขตพืๅนทีไ 4 ระดับนีๅ ลຌวนถือป็นสภาพวดลຌอมทีไควรตຌองค านึงถึง฿นกระบวนการวางผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทัๅงสิๅน 
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5. ภารกิจ อ านานหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด 
 

  การพัฒนาทຌองถิไนขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดนัๅนป็นการสรຌางกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน฿นการรวมคิดรวมกຌเขปัญหาตลอดจนรวมสรຌางรวมสงสริมความขຌมขใงของชุมชน฿นขตพืๅนทีไของ
องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด ฿หຌมีสวนรวม฿นการพัฒนาทຌองถิไน฿นทุกดຌาน  การพัฒนาองค์การบริหาร
สวนต าบลจอมประทัดจะสมบูรณ์เดຌจ าป็นตຌองอาศัยความรวมมือของชุมชน฿นพืๅนทีไกิดความตระหนักรวมกัน
กຌเขปัญหาละมีความขຌา฿จ฿นนวทางกຌเขปัญหารวมกันอยางจริงจังองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดยัง
เดຌนຌน฿หຌคนป็นศูนย์กลางของการพัฒนา฿นทุกกลุมทุกวัยของประชากรนอกจากนีๅ  ยังเดຌนຌนการสงสริมละ
สนับสนุน฿หຌการศึกษาดใกกอนวัยรียนละพัฒนายาวชน฿หຌพรຌอมทีไจะป็นบุคลากรทีไมีคุณภาพดยยึดกรอบ
นวทาง฿นการจัดการศึกษา฿หຌป็นเปตามมาตรฐานการศึกษา สวนดຌานพัฒนาอาชีพนัๅนจะนຌนพัฒนาศรษฐกิจ
ชุมชนพึไงตนอง฿นทຌองถิไนละยังจัด฿หຌตัๅงศรษฐกิจบบพอพียงดยสวนรวมอีกดຌวย 

  การวิคราะห์ภารกิจอ านาจหนຌาทีไขององค์การบริหารสวนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
ละองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 กຌเขพิไมติมถึง (ฉบับทีไ 6) พ.ศ. 2552 ละตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.2542 ละรวบรวมกฎหมายอืไน
ขององค์การบริหารสวนต าบล฿ชຌทคนิค SWOT ขຌามาชวยทัๅงนีๅพืไอ฿หຌทราบวาองค์การบริหารสวนต าบลมีอ านาจ
หนຌาทีไทีไจะขຌาเปด านินการกຌเขปัญหา฿นขตพืๅนทีไ฿หຌตรงกับความตຌองการของประชาชนเดຌอยางเรดยวิคราะห์
จุดขใงจุดออนอกาสภัยคุกคาม฿นการด านินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารสวนต าบลจอม
ประทัดก าหนดวิธีการด านินการตามภารกิจสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติผนพัฒนา
จังหวัดผนพัฒนาอ าภอผนพัฒนาต าบลนยบายของรัฐบาลละนยบายของผูຌบริหารทຌองถิไนทัๅงนีๅสามารถ
วิคราะห์ภารกิจ฿หຌตรงกับสภาพปัญหาดยสามารถก าหนดบงภารกิจเดຌป็น 7 ดຌานซึไงภารกิจดังกลาวถูกก าหนด
อยู฿นพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ.2537 กຌเขพิไมติมถึง (ฉบับทีไ 6) พ.ศ. 
2552 ละตามพระราชบัญญัติก าหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พ.ศ. 
2542 ดังนีๅ 

5.1 ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน มีภารกิจทีไกีไยวขຌองดังนีๅ 
(1) การจัดการละดูลสถานีขนสงทางบกละทางนๅ า 
ิโี การสรຌางละบ ารุงรักษาทางบกละทางนๅ าทีไชืไอมตอระหวางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน 
(3) การขนสงมวลชนละการวิศวกรรมจราจร 
(4) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))  
(5) การจัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางนๅ าละทางบก (มาตรา 67 (1))  
(6) การจัด฿หຌมีละบ ารุงรักษาทางระบายนๅ า (มาตรา 68 (3))  

ิ็ี การจัด฿หຌมีนๅ าพืไอการอุปภคบริภคละการกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(8) การจัด฿หຌมีละบ ารุงการเฟฟງาหรือสงสวางดยวิธีอืไน (มาตรา 68 (2))  
ิ้ี การสาธารณูปภคละการกอสรຌางอืไนโ (มาตรา 16 (4))  
 

5.2 ดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจทีไกีไยวขຌองดังนีๅ 
(1) การจัดการศึกษา ิมาตรา แๆ ิ้ีี 
(2) การสงสริมการพัฒนาสตรีดใกยาวชนผูຌสูงอายุละคนพิการ (มาตรา 67 (6))  
(3) การปງองกันรคละระงับรคติดตอ (มาตรา 67 (3))  
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ิไี การจัด฿หຌมีละบ ารุงสถานทีไประชุมการกีฬาการพักผอนหยอน฿จละสวนสาธารณะ 
                       (มาตรา 68 (4)) 

(5) การสังคมสงคราะห์ละการพัฒนาคุณภาพชีวิตดใกสตรีคนชราละผูຌดຌอยอกาส 
    (มาตรา 16 (10))  
(5) การสงสริมประชาธิปเตยความสมอภาคละสิทธิสรีภาพของประชาชน 
    (มาตรา 16 (15))  
(6) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวละการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))  
 

5.3 ดຌานการจัดระบียบชุมชนสังคมละการรักษาความสงบรียบรຌอย มีภารกิจทีไกีไยวขຌองดังนีๅ 
(1) การปງองกันละบรรทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))  
(2) การคุຌมครองดูลละรักษาทรัพย์สินอันป็นสาธารณสมบัติของผนดิน (มาตรา 68 (8))  
(3) การผังมือง (มาตรา 68 (13))  
(4) จัด฿หຌมีทีไจอดรถ (มาตรา 16 (3))  
(5) การรักษาความสะอาดละความป็นระบียบรียบรຌอยของบຌานมือง (มาตรา 16 (17))  
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))  
 

5.4 ดຌานการวางผนการสงสริมการลงทุนพาณิชย์ละการทองทีไยว มีภารกิจทีไกีไยวขຌองดังนีๅ 
(1) สงสริม฿หຌมีอุตสาหกรรม฿นครอบครัว (มาตรา 68 (6))  
(2) ฿หຌมีละสงสริมกลุมกษตรกรละกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))  
(3) บ ารุงละสงสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))  
(4) ฿หຌมีตลาดทาทียบรือละทาขຌาม (มาตรา 68 (10))  
(5) การทองทีไยว (มาตรา 68 (12))  
(6) การสงสริมการฝຄกละการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))  
(7) การพาณิชย์ละการสงสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
 

5.5 ดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มีภารกิจทีไกีไยวขຌอง 
      ดังนีๅ 

(1) การคุຌมครองดูละบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (มาตรา 67 (7))  
(2) การจัดการ  การบ ารุงรักษา  ละการ฿ชຌประยชน์จากปຆาเมຌ  ทีไดิน  ทรัพยากรธรรมชาติละ

สิไงวดลຌอม ิ(มาตรา 16 (24)) 
(3) การรักษาความสะอาดของถนนทางนๅ าทางดินละทีไสาธารณะรวมทัๅงก าจัดมูลฝอยละ 
     สิไงปฏิกูล (มาตรา 67 (2))  
(4) การก าจัดมูลฝอย  สิไงปฏิกูล ละนๅ าสีย ิ(มาตรา 16 (18)) 
ิ5ี การจัดการสิไงวดลຌอมละมลพิษตางโ (มาตรา 17 (12))  
 

5.6 ดຌานการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน มีภารกิจทีไกีไยวขຌอง 
      ดังนีๅ 

(1) สงสริมการศึกษาศาสนาละวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))  
(2) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประพณีภูมิปัญญาทຌองถิไนละวัฒนธรรมอันดีของทຌองถิไน 
     (มาตรา 67 (8))  
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))  
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(4) การสงสริมการกีฬาจารีตประพณีละวัฒนธรรมอันดีงามของทຌองถิไน (มาตรา 17 (18)) 
 

5.7 ดຌานการบริหารจัดการละการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการละองค์กรปกครอง 
      สวนทຌองถิไน มีภารกิจทีไกีไยวขຌองดังนีๅ 
  ิแี  สนับสนุนสภาต าบลละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน฿นการพัฒนาทຌองถิไน สนับสนุนหรือ

        ชวยหลือสวนราชการหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน฿นการพัฒนาทຌองถิไน          
        ิมาตรา ไๆ ิใี 

  ิโี  ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไทางราชการมอบหมายดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร฿หຌตาม 
      ความจ าป็นละสมควร (มาตรา 67 (9)ี 

  ิ3ี  สงสริมการมีสวนรวมของราษฎร฿นการมีมาตรการปງองกัน (มาตรา 16 (16))  
  (4)  การประสานละ฿หຌความรวมมือ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน 

      (มาตรา 17 (3))  
  (5ี  การสรຌางละบ ารุงรักษาทางบกละทางนๅ าทีไชืไอมตอระหวางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

      อืไน (มาตรา 17 (16))  
 
 

ภารกิจทัๅง 7 ดຌานตามทีไกฎหมายก าหนด฿หຌอ านาจองค์การบริหารสวนต าบลสามารถจะกຌเข
ปัญหาองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดเดຌป็นอยางดีมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล   ดยค านึงถึงความ
ตຌองการของประชาชน฿นขตพืๅนทีไประกอบดຌวยการด านินการขององค์การบริหารสวนต าบล  จะตຌองสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ผนพัฒนาจังหวัด  ผนพัฒนาอ าภอ  ผนพัฒนาต าบลนยบายของ
รัฐบาลละนยบายของผูຌบริหารขององค์การบริหารสวนต าบลป็นส าคัญ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายหตุ :  มาตรา 66ุ 67, 68  หมายถึง พระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหารสวนต าบล       
                พ.ศ. 2537 (กຌเขพิไมติม) ฉบับทีไ 6 พ.ศ. 2552  

     มาตรา 16, 17 หมายถึง พระราชบัญญัติก าหนดผนละขัๅนตอนกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กร          
     ปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542  
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6. ภารกิจหลัก ละภารกจิรองทีไองคก์ารบริหารสวนต าบลจะด านินการ 
 

องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด มีพืๅนทีไ 10.13 ตารางกิลมตร หรือประมาณ          
ๆุใโ่.็5 เร สภาพพืๅนทีไดยทัไวเป พืๅนทีไราบ มีประชากร ใุไ็่ คน บงป็นชาย 1ุๆ้้ คน หญิง 1,799 
คน   

 

 วิคราะห์อ านาจหนຌาทีไละภารกิจรับผิดชอบขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด 
 

  ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด   สามารถก าหนดภารกิจละ
อ านาจหนຌาทีไ฿หຌสอดคลຌองกับปัญหาขຌอทใจจริงตามอ านาจหนຌาทีไละสภาพปัญหาความตຌองการของพืๅนทีไ ดย
วิธีการวิคราะห์องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด ตามผนอัตราก าลัง 3 ป  ประจ าปงบประมาณ โ5ๆแ– 
โ5ๆใ  ป็นเป฿นทิศทางดียวกันดังนีๅ 
 

 
 

จุดขใง (Strength) 
 

 

จุดออน (Weakness) 

S1 
 
 
 

มีค าสัไงบงครงสรຌางขององค์การบริหารสวน
ต าบลจอมประทัดชัดจน คลอบคลุมอ านาจ
หนຌาทีไตามภารกิจ ละ สามารถปลีไยนปลง
ปรับปรุงเดຌตามภารกิจทีไเดຌรับพิไมขึๅนหรือถาย
อน 

W1 บุคลากรองค์การบริหารสวนต าบลยัง 
ขาดคลนเมพียงพอตอการบริหารงาน 
 
 

S2 มีผนพัฒนาทีไชัดจน ละมีการบูรณาการจัดท า
ผน การท างาน รวมกับหนวยงาน หรือสวน
ราชการอืไน 
 

 
W2 

 
ความตຌองการ ละคาดหวังของประชาชน 
มีปริมาณสูงตอองค์การปริหารสวนต าบล฿นการ
กຌเขปัญหาความดือดรຌอน  ตองค์การบริหารสวน
ต าบลตอบสนองเดຌนຌอย 

S3 มีค าสัไ งบ ง งานหรื อการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชัๅน 

W3 คน฿นทຌองถิไนมีปัญหาหนีๅสินอันกีไยวนืไองกับการ
ประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน฿นอัตรา
สูง 
 

S4 ผูຌบริหารทຌองถิไนก าหนดนยบายเดຌองภาย฿ตຌ
กรอบของกฎหมาย 

W4 พืๅนทีไต าบลมีรถดยสารประจ าทางสัญจรผานท า฿หຌ
การดินทางสะดวก ตสวน฿หญประชาชนจะ฿ชຌรถ
สวนตัวนืไองจากรถดยสารลาชຌา 

S5 มีขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายป็นของตนอง
ซึไงป็นครืไองมือ฿นการตอบสนองความตຌองการ
ของประชาชน฿นต าบล 

W5 มีระบียบ/กฎหมาย฿หมโ จ านวนมากท า฿หຌการ
ปฏิบัติของบุคลากรเมทันตอหตุการณ์ 

S6 สภาองค์การบริหารสวนต าบลสามารถออก
ขຌอบัญญัติเดຌอง ภาย฿ตຌกรอบกฎหมาย 

W6 บุคลากรมีนຌอย ท า฿หຌตຌองรับผิดชอบงานหลายอยาง 
กิดการท างานเมมีความตอนืไอง ละประสบการณ์
฿นการท างานนຌอย 

S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังเดຌองตามภารกิจ
ละก าลังงบประมาณ 

W7 ขาดคลนนๅ า฿ชຌอุปภค บริภค ละพืไอการกษตร
฿นฤดูลຌง 
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จุดขใง (Strength) 
 

จุดออน (Weakness) 

S8 ผูຌบริหารละฝຆายนิติบัญญัติมาจากการลือกตัๅง
ของประชาชนดยตรงท า฿หຌขຌา฿จปัญหาความ
ดือดรຌอน ละความตຌองการของประชาชนอยาง
ทຌจริง 

W8 การพรระบาดของยาสพติด ชน ยาบຌา 

S9 มีรายเดຌจากการจัดกใบรายเดຌป็นของตนอง ท า
฿หຌคลองตัว฿นการบริหารงาน 

W9 การมีสวนรวมของประชาชน฿นการจัดท าผน ละ
ความเมขຌา฿จสิทธิ฿นการสดงออกความคิดหใน 

S10 มีครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานอยาง
พียงพอละทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพบบดิมโ ชน การปลูกพืชชิงดียว ฯลฯ 

S11 มีพืๅนทีไขนาดต าบลขนาดกลางงายตอการบริหาร 
ละดูลอยางทัไวถึง 

W11 ปัญหาลักขมยละความปลอดภัย฿นชีวิตละ
ทรัพย์สินดยฉพาะ฿นชวงฤดูลຌง 

S12 ป็นหนวยงานทีไมีความ฿กลຌชิดกับประชาชนมาก
ทีไสุด ละสามารถกຌเขปัญหาเดຌอยางรวดรใว 

W12 งบประมาณคอนขຌางนຌอย ท า฿หຌตอบสนองตอความ
ตຌองการของประชาชนยังเมครอบคลุมละทัไวถึง 

S13 สภาพของพืๅนดิน มีคุณภาพคอนขຌางสมบูรณ์
หมาะกับการปลูกพืชเดຌทุกชนิด 

W13 ระบบขຌอมูล เม ป็นปัจจุบัน  หรือเมครบถຌวน
ครอบคลุม฿นทุกดຌาน 

S14 กลุมองค์กรภาคประชาชนทีไขຌมขใง ละมีการ
ท างาน฿นระบบของครือขาย 

W14 ขาดการอนุรักษ์฿นขนบธรรมนียมประพณี ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 

S15 มีการจัดสงบุคลากรขຌารับการฝຄกอบรมอยาง
ตอนืไอง 

W15 ยาวชนขาดความตระหนัก฿นการขຌาเปมีสวนรวม
฿นกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสืไอสารละระบบสารสนทศทีไหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนัก฿นการดูลละ
บ ารุงรักษาสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผูຌน า ผูຌบริหาร สนับสนุนนวคิดละก าหนด
นยบายการพัฒนา฿นดຌานการมือง การบริหาร
ละการพัฒนาบุคลากรทຌองถิไน 

W17 อาชีพหลักของคน฿นชุมชนสวน฿หญท าการกษตร 
ตຌองอาศัยหลงนๅ าจากธรรมชาติซึไงบางครัๅงเม
พียงพอ 

S18 มีกลเกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชน฿นทุกชุมชน 
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อกาส (Opportunity) 
 

 

ภัยคุกคาม (Threat) 

O1 มีนวนຌมเดຌรับการถายอนภารกจิพิไมมากขึๅน
ตามผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 

T1 อ านาจหนຌาหนຌาทีไตามผนกระจายอ านาจฯ บาง
ภารกิจยังเมมีความชัดจน 

 O2 นวนຌมของรายเดຌทีไเดຌรับจดัสรรมากขึๅน 
ตามล าดับผนกระจายอ านาจฯ ละการจัดกใบ
รายเดຌองขององค์การบริหารสวนต าบล 

T2 การ฿หຌความอิสระองค์การบริหารสวนต าบลจาก
สวนกลางยังเมตใมทีไ ยังตຌองอยูภาย฿ตຌการก ากับ 
ควบคุมดูลจาก สวนภูมิภาค 

O3 สามารถหารงงานเดຌงาย ราคาถกู จากประทศ
พืไอนบຌาน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังเมพียงพอกับ
ภารกิจทีไถายอน฿หຌกับทຌองถิไน 

O4 กฎหมายกระจายอ านาจฯ อืๅอตอการ
บริหารงานขององค์การบริหารสวนต าบล 

T4 ภาคกษตรกรรมมีปัญหาหนีๅสิน ขาดทุน คุณภาพ
ตไ าผลผลิตทางกษตรสวน฿หญมีราคาตกตไ า 

O5 ความกຌาวหนຌาดຌานทคนลยีท า฿หຌมีความ
สะดวกคลองตัว ละมีประสิทธิภาพ฿นการ
ท างานมากขึๅน 

T5 นๅ ามันมีราคาพงอยางตอนืไอง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคีกันดี มี
ความขัดยຌงทางการมือง ทางความคิดหในนຌอย 

T6 การอพยพรงงานของคน฿นพืๅนทีไ นืไองจากหลง
งานรองรับเมพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาสริมสรຌางความพรຌอม฿หຌ
ป็นหลงพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมของยาวชน 
ละประชาชน฿นต าบล 

T7 ประชาชนเม฿หຌความส าคัญ฿นการศึกษาของ บุตร – 
หลาน ฿หຌเดຌรับการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยู฿นพืๅนทีไ ศูนย์พัฒนาดใกลใก ,
รงรียนประถมศึกษา  ละมีศูนยก์ารรยีนรูຌ
นอกระบบ ซึไงมีความพรຌอม มีศักยภาพ฿นการจัด
การศึกษาอยางทัไวถึง 

T8 ความเมมัไนคงทางการมืองระดับชาติมีผลตอการ
จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารสวนต าบล 

O9 มีรงพยาบาลสงสรมิสุขภาพชุมชนครอบคลมุทัๅง
พืๅนทีไอยางพียงพอ  

T9 ผลจากการถายอนภารกิจท า฿หຌมีงาน/หนຌาทีไ
พิไมขึๅนตเมมีบุคลากรมารองรับ 

O10 การกຌเขปัญหาความยากจนละปัญหายาสพ
ติ ด ต า ม น  ย บ า ย รั ฐ บ า ล  จั ง ห วั ด 
 ล ะ อ า  ภ อส อด ค ลຌ อ ง กั บ น  ย บ า ย  ล ะ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสวนต าบล 

T10 สภาวการณ์ทางศรษฐกิจละการปลีไยนปลงทาง
การมืองสงผลตอการพัฒนาทຌองถิไน 

O11 น า ขຌ อ มู ล จ า ก า ร จั ด ท า  ว ที ป ร ะ ช า ค ม  
จัดท าครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนดຌานตางโ 
พืไอตอบสนองความตຌองการของชุมชน 

T11 ประชาชนเมสน฿จ ขาดจิตส านึก฿นการมีสวนรวม฿น
การพัฒนาพืๅนทีไ ละเม฿หຌความส าคัญกับการมีสวน
รวม฿นกิจกรรมของทຌองถิไนละของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยู
ยในป็นสุขรวมกัน฿ชຌสันติวิธีป็นนวทาง฿นการ
กຌเขปัญหา 

T12 ขาดความรูຌความขຌา฿จรืองประชาคมอาซียน 

O13 มีความขຌมขใงทางการมือง฿นระดับทຌองถิไนท า
฿หຌการบริหารจัดการมีความตอนืไอง 

  

 
 



๒๘ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

 
 

ภารกิจหลัก 
 

1. ดຌานการปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐาน  
2. ดຌานปรับปรุงละพัฒนาสาธารณูปภค  
ใ. ดຌานการรักษาความสะอาดถนน  ทางนๅ า  ทางดิน  ทีไสาธารณะ รวมทัๅงการก าจัดมูลฝอย สิไงปฏิกูล 
ไ. ดຌานการปງองกันละระงับรคติดตอ 
5. ดຌานการปງองกຌนละบรรทาสาธารภัย 
ๆ. ดຌานการพัฒนาละปรับปรุงการมืองละการบริหาร 
็. ดຌานการสงสริมละสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม 
่. ดຌานการสงสริมละสนับสนุนกลุมอาชีพละการพิไมรายเดຌกราษฎร 
้. ดຌานการฟ้นฟูละสงสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประพณีละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
แเ. ดຌานการสังคมสงคราะห์  ละการพัฒนาคุณภาพชีวิตดใก สตรี คนชรา คนพิการละ 
      ผูຌดຌอยอกาส 
แแ. ดຌานสงสริมละพัฒนาหลงทองทีไยว 
แโ. ดຌานการสงสริมละสริมสรຌาง฿หຌราษฎรมีสุขภาพขใงรง 
แใ. ดຌานการสงสริมการกษตรละการประกอบอาชีพทางการกษตร 
แไ. ดຌานการจัดท าผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบล 
แ5. ดຌานการสงสริมประชาธิปเตย ความสมอภาค ละสิทธิสรีภาพของประชาชน 
 

ภารกิจรอง 
 

1. การจัดระบียบชุมชน  สังคมละการรักษาความปลอดภัย ความป็นระบียบรียบรຌอย 
2. การคุຌมครอง ดูล ละบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
3. การสนับสนุนละสงสริมอุตสาหกรรม฿นครัวรือน 
4. การคุຌมครองดูลละรักษาทรัพย์สินอันป็นสาธารณสมบัติของผนดิน 
5. การฟ้นฟูวัฒนธรรมละสงสริมประพณี฿นทຌองถิไน 
6. การสนับสนุนละสงสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
7. การสงสริมการกษตรละการประกอบอาชีพทางการกษตร 
8. ดຌานการวางผน  การสงสริมการลงทุนประกอบการคຌา 
9. การสงสริมการมีสวนรวมของราษฎร฿นการพัฒนาทຌองถิไน 
10. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  ละการรักษาพยาบาล 
11. การจัดการ การบ ารุง  ละการ฿ชຌประยชน์จากปຆาเมຌ ทีไดิน ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
12. การรักษาความสงบรียบรຌอย  การสงสริมละสนับสนุนการปງองกันละรักษาความปลอดภัย฿นชีวิต

ละทรัพย์สินของราษฎร 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

  การน าผนพัฒนาเปสูการปฏิบัติละการติดตามประมินผล 
  การน าผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปีเปสูการปฏิบัติ 
 นายกองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  ประกาศ฿ชຌผนพัฒนาทีไอนุมัติลຌว ละน าเปปฏิบัติ  
รวมทัๅงจຌงสภาองค์การบริหารสวนต าบล  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบบบูรณาการองค์การบริหารสวน
จังหวัดราชบุรี  อ าภอ  หนวยงานทีไกีไยวขຌอง  ละประกาศ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบดยทัไวกัน  ภาย฿นสิบหຌา
วันนับตประกาศ฿ชຌละปຂดประกาศดยปຂดผยเมนຌอยกวาสามสิบวัน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนงาน 

ทีไ ยุทธศาสตร์ ดຌาน ผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

แ ยุทธศาสตร์ทีไ 1 
ดຌานพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ละสาธารณูปภคละ
สาธารณูปการ 

ดຌานบริการชุมชน   
ละสังคม 

แ.ผนงานคหะละชุมชน         
โ.ผนงานการพาณิชย ์

กองชาง 
 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษา ฯ 

โ ยุทธศาสตร์ทีไ 2 
ดຌานสงสริมคุณภาพชีวิต 

ดຌานบริการชุมชน  
ละสังคม 

ดຌานการด านินการอืไนโ 

แ.ผนการศึกษา 
โ.ผนงานสาธารณสุข 
ใ.ผนงานสังคมสงคราะห ์
ไ.ผนงานคหะละชุมชน          
5.ผนงานสรຌางความขຌมขใง     
ของชุมชน 
ๆ.ผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมละนันทนาการ 
็.ผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 
กองชาง 

กองคลัง 

ใ ยุทธศาสตร์ทีไ 3 
การพัฒนาดຌานการจัดระบียบ
ชุมชน/สังคมละการรักษา
ความสงบรียบรຌอย 

ดຌานบริหารงานทัไวเป แ.ผนงานการรักษาความ 
   สงบภาย฿น 
โ.ผนงานคหะละชุมชน 

ส านักปลดั 
กองชาง 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

ไ ยุทธศาสตร์ทีไ 4 
ดຌานการวางผน การสงสรมิ
การลงทุน พาณิชยกรรมละ
การทองทีไยว 

ดຌานบริหารงานทัไวเป 
 

แ.ผนงานการกษตร 
โ.ความขຌมขใงของชุมชน 
ใ.ผนบริหารงานทัไวเป 
ไ.ผนการพาณิช 
5.ผนงานการศึกษา 
ๆ.ผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมละนันทนาการ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษา 

 

5 ยุทธศาสตร์ทีไ 5 
ดຌานการบริหารจดัการละการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ดຌานบริการชุมชน  ละ
สังคม 

แ.ผนงานคหะละชุมชน             กองชาง ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

ๆ ยุทธศาสตร์ทีไ 6 
ดຌานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประพณีละภูมิปญัญาทຌองถิไน 

ดຌานบรหิารงานทัไวเป 
 

แ.ผนงานการศึกษา 
โ.ผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมละนันทนาการ 
ใ.ผนงานสรຌางความขຌมขใง 
   ของชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
ส านักปลดั 
 

กองชาง 
กองคลัง 
 

รวม 6  ยุทธศาสตร์ ไ ดຌาน แโ ผนงาน ไ หนวยงาน ไ หนวยงาน 



๓๐ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

  การติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี 
 

 จุดมุงหมายส าคัญของการประมินผลผนยุทธศาสตร์นัๅนคือ  การประมินวามีการน าผนยุทธศาสตร์
เปปฏิบัติอยางทຌจริงพียง฿ด  ละเดຌผลอยางเรพืไอทีไจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของผนยุทธศาสตร์เดຌ  ฿น
ขณะดียวกันกใสามารถกใบรวบรวมขຌอมูล  พืไอ฿ชຌป็นสมมติฐาน฿นการจัดท าผนยุทธศาสตร์ฉบับตอเปเดຌ  ดังนัๅน  
การทีไจะประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นภาพรวมเดຌจ าป็นตຌองประมินผลการปฏิบัติ฿นตละนวทางการ
พัฒนากอน  พืไอน าเปสูการวัดความส ารใจของยุทธศาสตร์  ซึไงจะสดง฿หຌหในเดຌวาการพัฒนาป็นเป฿นนวทาง฿ด  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทีไยัไงยืนละตอบสนองตอวิสัยทัศน์หรือเมดังนัๅน฿นขຌางตຌน  องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนจึงตຌองติดตามประมินผลผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป฿หຌเดຌขຌอมูล  ขຌอทใจจริง  อันจะน าเปสูบทสรุปทีไเมบิดบือน
จากผลการปฏิบัติจริงทีไกิดขึๅน 
 

  นวทางวิธีการขัๅนตอน฿นการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาละ
ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปี 
 ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎5๐๔  
ขຌอ ๎๔  ฿หຌผูຌบริหารตงตัๅงคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาต าบลประกอบดຌวยประธานสภา
ทຌองถิไนป็นประธาน  ิ฿นฐานะทีไสภาทຌองถิไนมีหนຌาทีไ฿นการก ากับดูลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานฝຆายบริหารี  
ละคณะกรรมการฯ  ประกอบจากหลายฝຆายดຌวยกัน  ทัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ประชาคม  หนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง  ผูຌทนฝຆายบริหาร  รวมทัๅงผูຌทรงคุณวุฒิทีไสภาทຌองถิไนคัดลือกซึไงการทีไคณะกรรมการมาจากงานหลาย
ฝຆายนีๅ  จะท า฿หຌการติดตามประมินผลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละผลการประมินความสามารถวัดผลบรรลุ
ละวัดความส ารใจของครงการพืไอน าเป฿ชຌ฿นการกຌเขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของครงการเดຌอยางทຌจริง 
 

  การก าหนดวิธีการติดตามละการประมินผล 
 ป็นการสดงถึงการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์  ซึไงเดຌก าหนดรูปบบทีไจะติดตามละ
ประมินผล  พืไอตรวจสอบวาการด านินกิจกรรม฿นตละผนงาน/ครงการ  อยูภาย฿ตຌยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดทีไก าหนดเวຌหรือเม  ละผลของการด านินผนงาน/ครงการบรรลุปງาหมาย
ทีไเดຌวางเวຌหรือเม  ดยท าการปรียบทียบกับปງาหมายทีไตัๅงเวຌซึไงการติดตามละประมินผลจะตงตัๅงคณะท างาน
จากผูຌบริหารทຌองถิไน  หัวหนຌาสวนราชการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล  ผูຌทรงคุณวุฒิ  ตัวทน
ประชาชนตามความหมาะสม 
 ฿นการติดตามละประมินผลเดຌก าหนดขัๅนตอน  ดังนีๅ 
 ํ. ฿หຌสวนราชการทุกสวนราชการรายงานผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาเปท าป็นผน/ครงการ
ตามผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  เปสูการปฏิบัติปละ  ํ  ครัๅง 
 ๎. ฿หຌคณะท างานติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบล
จอมประทัด  สรุปผลการน าผนเปสูการปฏิบัติพืไอประยชน์  ดังนีๅ 
  ๎.ํ มีผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือเม 
  ๎.๎ สามารถกຌเขปัญหาความตຌองการหรือเม 
  ๎.๏ ผลการด านินงานมีปัญหาอุปสรรคอยาง฿ด 
  ๎.๐ ประชาชนเดຌประยชน์มากนຌอยพียง฿ด 
 ฿นการประมินผลการน าผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเปสูการปฏิบัติพืไอ฿หຌทราบวาการน าผน
ยุทธศาสตร์เปปฏิบัตินัๅนประสบความส ารใจหรือเมพียง฿ด  ป็นเปตามนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาละบรรลุ
ปງาหมายของตละนวทางการพัฒนาทีไเดຌก าหนดเวຌหรือเม  การประมินผลความส ารใจละความลຌมหลวของ
ยุทธศาสตร์เดຌป็น ๏ ระดับ คือ 



๓๑ 
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 ํ. ผลผลิต  ิOutputี  ป็นทีไกิดขึๅนจริงจากการด านินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาป็นการพิจารณา
฿นรืไองวลา  คา฿ชຌจาย  คุณภาพ  ละความพอ฿จ 
 ๎. ผลลัพธ์  (Outcome)  ป็นผลผลิตทีไกิดตอจากผลผลิตป็นการพิจารณาถึงการ฿หຌประยชน์ก
กลุมปງาหมาย  หรือผูຌเดຌรับผลประยชน์กกลุมปງาหมาย  หรือผูຌเดຌรับผลประยชน์ของครงการ 
 ๏. ผลลัพธ์สุดทຌาย  (Ultimate Outcome)  ผลของครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดทຌายซึไงป็นผลทีไ
กอ฿หຌกิดประยชน์สวนรวม 
 

  การก าหนดหຌวงวลา฿นการติดตามประมินผล 
 การรายงานการติดตามละประมินผลทีไน าผนเปปฏิบัติ  คณะติดตามละประมินผลผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ก าหนดหຌวงวลา฿นการติดตามละประมินผลผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปละ ํ ครัๅง  
ลຌวรายงานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  ละสภาองค์การบริหารสวนต าบลจอม
ประทัด  รวมทัๅงปຂดประกาศ฿หຌประชาชนทราบ  พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการพัฒนาตามอ านาจหนຌาทีไประจ าปทุกป  
ตามบบฟอร์มรายงานการติดตามละประมินผลการน าผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเปปฏิบัติ 
 การติดตาม  ิMonitoring)  การติดตามนีๅท า฿หຌราเดຌทราบวาขณะนีๅเดຌมีการปฏิบัติตามผน
ยุทธศาสตร์หรือผนพัฒนาทຌองถิไนสีไปถึงระยะ฿ดลຌวซึไงทคนิคอยางงายทีไสามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการติดตามเดຌ  
ชน  Gant Ghat ทีไจะท า฿หຌหนวยงานสามารถติดตามเดຌวาการด านินการตามผนยุทธศาสตร์หรือผนพัฒนา
ทຌองถิไนสีไปมีการด านินการ฿นชวง฿ดตรงก าหนดระยะวลาทีไก าหนดเวຌหรือเม  ผนปฏิบัติการกใจะป็นครืไองมือ
ส าคัญ฿นการติดตามการด านินงานดังเดຌกลาวมาลຌว 
 การประมินผล  (Evaluation)  การประมินผลผนยุทธศาสตร์  จ าป็นตຌองมีกณฑ์มาตรฐาน  
ิStandard criteria)  ละตัวชีๅวัด  (Indicators)  พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการประมินพืไอ฿หຌกิดความชัดจน  ป็น
ระบบมีมาตรฐาน  ละป็นทีไยอมรับดยประกอบดຌวยกณฑ์ทีไส าคัญ฿น ๎ ระดับ คือ กณฑ์การประมินหนวยงาน
ละกณฑ์การประมินครงการ   
 กณฑ์มาตรฐานละตัวชีๅวัดการประมินผลหนวยงาน  ประกอบดຌวย  ๓  กณฑ์  ดังนีๅ 
  ํ. กณฑ์สัมฤทธิ์ผลละบรรลุวัตถุประสงค์ของนยบาย   
  ๎. กณฑ์ความสมอภาคละความป็นธรรม฿นสังคม 
  ๏. กณฑ์ความสามารถละคุณภาพ฿นการ฿หຌบริการ 
  ๐. กณฑ์ความรับผิดชอบตอหนวยงาน 
  ๑. กณฑ์การตอบสนองความตຌองการของประชาชน 
  ๒. กณฑ์ความพึงพอ฿จของลูกคຌา 
  ๓. กณฑ์ผลสียหายตอสังคม 
 กณฑ์มาตรฐานละตัวชีๅวัดการประมินผลครงการ  ประกอบดຌวย  ๔  กณฑ์  ดังนีๅ 
  ํ. กณฑ์ความกຌาวหนຌา  (Progress) 
  ๎. กณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
  ๏. กณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
  ๐.กณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 
  ๑. กณฑ์ความสอดคลຌอง  (Relevance) 
  ๒. กณฑ์ความยัไงยืน  (Sustainability) 
  ๓. กณฑ์ความป็นธรรม  (Equity) 
  ๔. กณฑ์ความสียหายของครงการ  ิExternalities) 
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7. สรุปปัญหาละนวทาง฿นการก าหนดครงสรຌางสวนราชการละกรอบอัตราก าลัง 

ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนต าบลจังหวัดราชบุรี  มืไอวันทีไ ่ พฤษภาคม โ55เ เดຌ
หในชอบ฿หຌองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดปรับขนาดองค์การบริหารสวนต าบลจากขนาดลใกป็นขนาด
กลาง  ละองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด เดຌประกาศปรับขนาดองค์การบริหารสวนต าบลละปรับระดับ
ต าหนงปลัดองค์การบริหารสวนต าบล  ซึไงปัจจุบันองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  มีสวนราชการ  รวม  ๐  
สวนราชการ  คือ  ส านักงานปลัด   กองคลัง   กองชาง  ละกองการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม   ละก าหนด
กรอบอัตราก าลังพนักงานสวนต าบลทัๅงสิๅน  แๆ  ต าหนง  แ็  อัตรา  ลูกจຌางประจ าทัๅงสิๅน  ๎  ต าหนง  ๎  
อัตรา  พนักงานจຌางตามภารกิจทัๅงสิๅน   ไ  ต าหนง  ๆ  อัตรา   ละพนักงานจຌางทัไวเปทัๅงสิๅน  -  ต าหนง  -  
อัตรา  ตทัๅงนีๅการก าหนดต าหนงละครงสรຌางขององค์การบริหารสวนต าบล  จะตຌองค านึงถึงภารกิจอ านาจ
หนຌาทีไความรับผิดชอบลักษณะงานทีไตຌองปฏิบัติคุณภาพของงานละปริมาณงาน  ดยฉพาะคา฿ชຌจายขององค์การ
บริหารสวนต าบลทีไจะตຌอง฿ชຌจาย฿นดຌานการบริหารงานบุคคล  เมกินรຌอยละ  ๐์  ของงบประมาณรายจาย
ประจ าป  เมรวมงินอุดหนุนละงินกูຌหรืองินอืไน฿ด 

 

องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดก าหนดครงสรຌางการบงสวนราชการออกป็น 4 สวน
เดຌกส านักงานปลัดองค์การบริหารสวนต าบล  กองคลัง กองชาง  กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
ก าหนด฿หຌมีกรอบอัตราก าลังจ านวนทัๅงสิๅน  25  อัตราตนืไองจากทีไผานมาองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด
มีภารกิจละปริมาณงานทีไพิไมมากขึๅนจากดิม฿นสวนราชการส านักงานปลัด   กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา 
ศาสนาละวัฒนธรรม  ซึไงจ านวนบุคลากรทีไมีความช านาญหรือชีไยวชาญฉพาะดຌานทีไมีอยูเมพียงพอตอการ
ปฏิบัติภารกิจ฿หຌส ารใจลุลวงเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล   ซึไงหากปรียบทียบกับจ านวนอัตราก าลัง฿น
องค์การบริหารสวนต าบลขຌางคียงทีไมีงบประมาณละภาระหนຌาทีไ฿กลຌคียงกัน  จะหในเดຌวาการก าหนดอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  ยังเมมีความหมาะสม ดังนีๅ 

 

ล าดับ
ทีไ อปท. ก าหนด 

สวนราชการ 
งบประมาณรายจาย

ประจ าป โ5ๆเ 
พนักงานสวนทຌองถิไน

ิคนี 
ลูกจຌาง 
ประจ า 

พนักงานจຌาง 
ิคนี 

หมาย
หตุ 

1 อบต.จอมประทัด ไ โไุ5เเุเเเ.- แ็ โ ๆ  
โ อบต.กาะศาลพระ ไ โ5ุๆ5ุ้เเเ.- แ5 - ้  
ใ อบต.วัดพลง ไ แๆุ5ุ่่แ็5.- แใ แ ่  

 

 
หตุผลความจ าป็นทีไขอก าหนดประภท จ านวน ละอัตรา฿หม  
 

พืไอ฿หຌการก าหนดครงสรຌางละก าหนดกรอบอัตราก าลังองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  
฿หຌหมาะสมจึงตຌองมีความจ าป็นตຌองขอก าหนดต าหนงขึๅน฿หม  พืไอรองรับปริมาณงานทีไพิไมมากขึๅน  ละ฿หຌ
สอดคลຌองกับภารกิจละอ านาจหนຌาทีไพืไอ฿หຌหมาะสมกับภาระคา฿ชຌจายดຌานบริหารงานบุคคล  พืไอสามารถกຌเข
ปัญหาการบริหารงานภาย฿นสวนราชการส านักงานปลัด  กองคลัง กองชางละกองการศึกษา ศาสนาละ
วัฒนธรรม  ขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด฿หຌตรงตามภารกิจอ านาจหนຌาทีไความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานทีไตຌองปฏิบัติ  ความยาก  คุณภาพของงานละปริมาณงาน฿นสวนตางโ พืไอสริมสรຌางความขຌมขใงดຌาน
ทรัพยากรบุคคล฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีจ านวน   ละคุณภาพหมาะสม  สอดคลຌองกับภารกิจความ
รับผิดชอบตามทีไกฎหมายก าหนดภารกิจทีไรับอนตามผนปฏิบัติการก าหนดขัๅนตอนการกระจายอ านาจองค์การ
บริหารสวนต าบลจอมประทัดตอเป 
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8. ครงสรຌางการก าหนดสวนราชการ 
 

  องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดมีภารกิจการวิคราะห์ภารกิจอ านาจหนຌาทีไทีไจะตຌอง
ด านินการกຌเขปัญหาดังกลาวภาย฿ตຌอ านาจหนຌาทีไทีไก าหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหาร
สวนต าบล พ.ศ. 2537 กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ 6ี พ.ศ. 2552 ละตามพระราชบัญญัติก าหนดผนละ
ขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2542 ดยมีการก าหนดครงสรຌางสวนราชการ
ดังนีๅ 

 8.1 ครงสรຌาง 
 

แ.ส านักงานปลัด  มีอ านาจหนຌาทีไ รับผิดชอบกีไยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดท าผนพัฒนา
ต าบล การจัดท ารางขຌอบังคับ การจัดท าทะบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล คณะกรรมการบริหาร การ
ด านินการตามนยบายรัฐบาล ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม การ฿หຌค าปรึกษากีไยวกับหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนต าบล พนักงานจຌางละลูกจຌาง   การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสวนต าบลทัๅงหมด การด านินการกีไยวกับการ฿หຌอนุญาตตางโ งานราชการทัไวเปขององค์การ
บริหารสวนต าบลละราชการทีไมิเดຌก าหนด฿หຌป็นหนຌาทีไของกองหรือสวนราชการ฿ด฿นองค์การบริหารสวนต าบล
ดยฉพาะ 

 

 2. กองคลัง มีอ านาจหนຌาทีไ   รับผิดชอบกีไยวกับการจาย การรับ การน าสงงิน การกใบรักษางิน ละ
อกสารทางการงิน การตรวจสอบ฿บส าคัญ ฎีกางานกีไยวกับงินดือน คาจຌาง คาตอบทน งินบ าหนใจ บ านาญ 
งินอืไนโ งานกีไยวกับการจัดท างบประมาณฐานะการงิน การจัดสรรงินตางโ การจัดท าบัญชีทุกประภท 
ทะบียนคุมงินรายเดຌ ละรายจายตางโ การควบคุมการบิกจาย งานท างบทดลองประจ าดือน ประจ าป งาน
พัสดุ ละงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองละทีไเดຌรับมอบหมาย 
 

 ใ. กองชาง มีอ านาจหนຌาทีไ  รับผิดชอบกีไยวกับการส ารวจ ออกบบ การจัดท าขຌอมูลทางดຌาน
วิศวกรรม การจัดกใบละทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกบบ ขียนบบ การตรวจสอบ การกอสรຌาง  งานควบคุม
อาคารตามระบียบกฎหมาย งานผนการปฏิบัติ งานกอสรຌาง ละซอมบ ารุง การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุม
การปฏิบัติงานครืไองจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาครืไองจักรกล ละยานพาหนะ  การควบคุมกใบรักษา 
การบิกจายวัสดุ อุปกรณ์ อะเหล นๅ ามันชืๅอพลิง ละงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองละเดຌรับมอบหมาย 
 

 ไ. กองการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม มีอ านาจหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับงานบริหาร                
วิชาการศึกษา งานทคนลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา วิคราะห์กีไยวกับการศึกษา งานทดสอบละ
ประมินตรวจวัดผล งานบริการละบ ารุงสถานศึกษางานศูนย์พัฒนาดใกลใก งานกิจการดใกละยาวชน งานกีฬา
ละนนัทนาการ ด านินการกีไยวกับการจัดการศึกษา การสงสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม ละ
ประพณีอันดีงามของประชาชน รักษาขนบธรรมนียมจารีตประพณีทຌองถิไน วัฒนธรรมดຌานภาษา  ภูมิปัญญา
ทຌองถิไนละวัฒนธรรมทຌองถิไน ละงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองละเดຌรับมอบหมาย 
 

พืไอ฿หຌสามารถบริหารงานป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ดยน าผลการวิคราะห์
ต าหนงมากรอกขຌอมูลลง฿นผนอัตราก าลัง ใ ป ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5ๆใี ดังนีๅ 
   

แ.ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌนี  จ านวน แ  อัตรา 
  โ.รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบล ินักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌนี จ านวน แ  อัตรา 
 
 



๓๔ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

1.ส านักงานปลัดองค์การบริหารสวนต าบล   มีอัตราก าลัง  จ านวน  ่  ต าหนง  แเ อัตรา ดังนีๅ 
   พนักงานสวนต าบล 

  แ.หัวหนຌาส านักปลัด อบต. ินักบริหารงานทัไวเป ระดับตຌนี   จ านวน แ  อัตรา 
  2.หัวหนຌาฝຆายบริหารงานทัไวเปินักบริหารงานทัไวเป ระดับตຌนี  จ านวน แ  อัตรา 
  ใ. หัวหนຌาฝຆายนยบายละผน ินักบริหารงานทัไวเป ระดับตຌนี  จ านวน แ  อัตรา 
  ไ.นักวิคราะห์นยบายละผน ิระดับปฏิบัติการ/ช านาญการี ิวางดิมี จ านวน แ  อัตรา 
  5.นักทรัพยากรบุคคล ิปฏิบัติการี      จ านวน แ  อัตรา 
  6. นักพัฒนาชุมชนิปฏิบัติการี      จ านวน โ  อัตรา 
 

   พนักงานจຌางตามภารกิจ 
  ็.ผูຌชวยจຌาพนักงานพัฒนาชุมชน      จ านวน แ  อัตรา
  ่.ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการิวางดิมี     จ านวน โ  อัตรา 
       2. กองคลัง  มีอัตราก าลัง  จ านวน  5  ต าหนง  5 อัตรา ดังนีๅ 

พนักงานสวนต าบล 
  แ.ผูຌอ านวยการกองคลัง ินักบริหารงานการคลัง ระดับตຌนี   จ านวน แ  อัตรา 
  โ.จຌาพนักงานการงินละบัญชี ิระดับปฏิบัติงานี    จ านวน แ  อัตรา 
  ใ.จຌาพนักงานพัสดุ ิระดับช านาญงานี      จ านวน แ  อัตรา 
   ลูกจຌางประจ า 
  ไ. จຌาพนักงานการงินละบัญชี      จ านวน แ  อัตรา 
   พนักงานจຌางตามภารกิจ 
  5.ผูຌชวยจຌาพนักงานการงินละบัญชี     จ านวน แ  อัตรา 

ใ.กองชาง  มีอัตราก าลัง  จ านวน  ไ  ต าหนง  ไ อัตรา ดังนีๅ 
พนักงานสวนต าบล 

  แ.ผูຌอ านวยการกองชาง ินักบริหารงานชาง ระดับตຌนี   จ านวน แ  อัตรา 
  โ.หัวหนຌาฝຆายกอสรຌาง ินักบริหารงานชาง ระดับตຌนี ิวางดิมี  จ านวน แ  อัตรา
  ใ.นายชางยธา ิระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงานี ิวางดิมี   จ านวน แ  อัตรา 

พนักงานจຌางตามภารกิจ 
ไ.ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ      จ านวน แ  อัตรา 
 

ไ.กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม  มีอัตราก าลัง  จ านวน  ไ  ต าหนง  ไ อัตรา ดังนีๅ 
 

พนักงานสวนต าบล 
แ.ผูຌอ านวยการกองการศึกษาฯ ินักบริหารงานการศึกษา ระดับตຌนีิวางดิมี จ านวน แ  อัตรา 
โ.ครูผูຌดูลดใกิงินอุดหนุนี      จ านวน แ  อัตรา 
 ลูกจຌางประจ า 
ใ. นักสันทนาการ        จ านวน แ  อัตรา 

พนักงานจຌางตามภารกิจ 
ไ.ผูຌชวยครูผูຌดูลดใก       จ านวน แ  อัตรา 

 



๓๕ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

จากอัตราก าลัง฿นตละสวนดังกลาว  องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัดเดຌก าหนดกรอบ
อัตราก าลังขຌาราชการหรือพนักงานสวนทຌองถิไน ลูกจຌางประจ า พนักงานจຌางตามภารกิจ  ละพนักงานจຌางทัไวเป
ทัๅงสิๅน 23  ต าหนง  โ5 อัตรา ดยทีไผานมาองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  มีภารกิจละปริมาณงานทีไ
พิไมมากขึๅนทุกสวนราชการ  จึงมีความจ าป็นตຌองก าหนดต าหนงพิไม฿หม  ดยการสรรหาบุคลากรพิไมขึๅนพืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับปริมาณงาน฿นความรับผิดชอบของทุกสวนราชการละกຌเขปัญหาการบริหารงานภาย฿นสวน
ราชการขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  อีกทัๅงพืไอป็นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นหนຌาทีไการงาน฿หຌกับ
พนักงานสวนต าบลผูຌด ารงต าหนง รวมทัๅงป็นการสรຌางขวัญละก าลัง฿จ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตอเป  

 
สถิติปริมาณงานทีไกิดขึๅนของตละสวนราชการ 

ส านักงานปลัด 
 

งาน 
คาฉลีไยปริมาณงาน 

ของตละสวนราชการ 
โใเ วัน/6 ชัไวมง/ปี 

หมายหตุ 

ํ. ส านักงานปลัด อบต. 
   ํ.ํ งานบริหารงานทัไวเป 
        - งานธุรการ งานสารบรรณ  
        - งานการลือกตัๅงละทะบียนขຌอมูล 
       - งานขຌอมูลละการประชาสัมพันธ์ 
       - งานสารสนทศละระบบคอมพิวตอร์ 
       - งานอ านวยการละประชาสัมพันธ์ 
       - งานขຌอมูลขาวสารของทางราชการ 
      - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
   แ.โ งานนยบายละผน 
      - งานจัดท านยบายละผน 
      - งานจัดท าผนพัฒนาต าบล 
      - งานติดตามประมินผล 
      - งานจัดท างบประมาณ 
      - งานราชพิธี 
     - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
ํ.๏ งานกองการจຌาหนຌาทีไ 
     - งานบรรจุละตงตัๅง 
     - งานอนิยຌายี 
     - งานลืไอนระดับ ลืไอนขัๅนงินดือน 
     - งานวินัย 
     - งานสวัสดิการ 
    - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
 

 
 

โ็ุๆเเ ชม. 
5ุ4เ0 ชม. 

แ0ุ80เ ชม. 
9ุ00เ ชม. 

27,600 ชม. 
6,000 ชม. 

700 ชม. 
 

แ0ุ80เ ชม. 
21,6เเ ชม. 

6,000 ชม. 
10,800 ชม. 

2,700 ชม. 
700 ชม. 

 
4แุ40เ ชม. 
27ุ6เเ ชม. 
แใ,่เเ ชม. 
10,800 ชม. 
27,600 ชม. 

700 ชม. 
 

 



๓๖ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

 

งาน 
คาฉลีไยปริมาณงาน 

ของตละสวนราชการ 
โใเ วัน/6 ชัไวมง/ปี 

หมายหตุ 

    
แ.ไ งานสวัสดิการสังคมละพัฒนาชุมชน 
    - งานสงคราะห์ดใก สตร ีคนชราละผูຌพิการ  
    - งานสงสริมอาชีพ ละพัฒนาสตร ี
    - งานสังคมสงคราะห์  
    - งานพัฒนาชุมชน 
    - งานสวัสดิการสังคม 
    - งานติดตามประสานงาน 
   - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
แ.5 งานกฎหมายคดีละสภาอบต. 
    - งานกิจการสภา อบต. 
    - งานกฎหมายละคดี 
    - งานจัดท านิติกรรมสัญญา 
    - งานรับรืไองรຌองรียนรຌองทุกข์ละอุทธรณ์ 
    - งานกีไยวกับการตราขຌอบัญญัติ 
   - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
แ.6 งานป้องกันละบรรทาสาธารณภัย 
     - งานอ านวยการ 
     - งานรักษาความปลอดภัยสถานทีไราชการ 
     - งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
     - งานระงับอัคคีภัย  
     - งานการชวยหลือละฟ้นฟู 
     - งานกีไยวกับการรักษาความสงบรียบรຌอยภาย฿นพืๅนทีไ 
     - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
แ.็ งานสงสริมการกษตร 
     - งานวิชาการกษตร 
     - งานทคนลยีทางการกษตร 
     - งานสงสริมการกษตร 
    - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
แ.่ งานสงสริมปศุสัตว์ 
    - งานขຌอมูลวิชาการ 
    - งานควบคุมละปງองกันรคระบาด 
    - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
 
 

 
 

24ุ00เ ชม. 
แ,40เ ชม. 
แ,400 ชม. 

21,600 ชม. 
8ุ60เ ชม. 

12,900 ชม. 
700 ชม. 

    
  โ,่เเ ชม. 

7,200 ชม. 
17,200 ชม. 
17ุ60เ ชม. 
13,800 ชม. 

800 ชม. 
 

แุแ0เ ชม. 
แ,40เ ชม. 

21,600 ชม. 
8ุ60เ ชม 
แ,400 ชม. 

    โุใเเ ช.ม. 
13ุ80เ ชม. 

 
12,900 ชม.         

แ,40เ ชม. 
24ุ00เ ชม. 

็เเ ชม. 
 

แ,400 ชม. 
8ุ60เ ชม. 

็เเ ชม 

 



๓๗ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

งาน 
คาฉลีไยปริมาณงาน 

ของตละสวนราชการ 
โใเ วัน/6 ชัไวมง/ปี 

หมายหตุ 

แ.้ งานสาธารณสุข 
    - งานสาธารณสุขชุมชน 
    - งานปງองกันยาสพติด 
    - งานสุขศึกษาละควบคุมรคติดตอ 
    - งานสุขาภิบาลทัไวเป 
    - งานสุขาภิบาลอาหารละสถานประกอบอาหาร 
    - งานควบคุมละจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม 
    - งานบ าบัดนๅ าสีย 
    - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

 
                            แ,400 ชม. 
                           17,200 ชม. 

3ุเเเ ชม. 
ใุเเเ ชม. 
6ุเ00 ชม. 

                          17,200 ชม. 
8ุ60เ ชม. 

็โเ ชม. 
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กองคลัง 
 

งาน 
คาฉลีไยปริมาณงาน 

ของตละสวนราชการ 
โใเ วัน/6 ชัไวมง/ปี 

หมายหตุ 

๎. กองคลัง 
    ๎.ํ งานการงิน 
       - งานการงิน 
       - งานรับงินบิกจายงิน 
       - งานจัดท าฎีกาบิกจายงิน 
       - งานกใบรักษางิน 
       - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
 

   โ.โ งานบัญชี 
       - งานการบัญชี 
       - งานทะบียนการคุมบิกจายงิน 
       - งานงบการงินละงบทดลอง 
       - งานจัดท างบสดงฐานะทางการงิน 
 งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
 2.3 งานพัฒนาละจัดกใบรายเดຌ 
      - งานภาษีอากรคาธรรมนียมละคาชา 
      - งานผลประยชน์ 
      - งานพัฒนารายเดຌ 
      - งานทะบียนควบคุมละรงรัดรายเดຌ 
      - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
2.4 งานทะบียนทรัพย์สินละพัสดุ 
     - งานทะบียนทรัพย์สิน 
     - งานการพัสดุ 
     - งานผนทีไภาษ ี
     - งานทะบียนบิกจายวัสดุครุภัณฑ์ 
    - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

 

 
 

27ุ60เ ชม. 
13ุ8เเ ชม. 
27ุ6เเ ชม. 
ใุเเเ ชม. 

็เเ ช.ม. 
 
 

แ3ุ80เ ชม. 
ๆุเเเ ชม. 

13ุ800 ชม. 
48ุเ0เ ชม. 

็เเ ช.ม. 
 
 

21ุเ่เ ชม. 
4ุ32เ ชม. 
6,้0เ ชม. 
2ุ320 ชม. 

700 ช.ม. 

 
แใุๆเเ ช.ม. 
27ุ600 ชม. 
41,400 ชม. 

3,60เ ชม. 
็เเ ช.ม. 
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กองชาง 
 

งาน 
คาฉลีไยปริมาณงาน 

ของตละสวนราชการ 
โใเ วัน/6 ชัไวมง/ปี 

หมายหตุ 

๏. กองชาง 
3.1  งานกอสรຌาง 
  - งานขຌอมูลกอสรຌาง 
  - งานกอสรຌางละบูรณะถนน 
  - งานกอสรຌางสะพาน 
  - งานควบคุมการกอสรຌางอาคาร 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.2  งานออกบบละควบคุมอาคาร 
  - งานออกบบละบริการขຌอมูล 
  - งานประมาณราคา 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.3  งานประสานสาธารณูปภค 
  - งานประสานสาธารณูปภคละประปา 
  - งานเฟฟງาสาธารณะละสียงตามสาย 
  - งานระบายนๅ า 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.4  งานผังมือง 
  - งานส ารวจละผนทีไ 
  - งานวางผังพัฒนามือง 
  - งานควบคุมทางผังมือง 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
 

 
 
 

27ุ600 ชม. 
9ุเ0เ ชม. 
9,00เ ชม. 

แ0,8เเ ชม. 
2,160 ชม 

 
27ุ600 ชม. 

                   9ุเ0เ ชม. 
2ุ160 ชม. 

 
27ุ600ชม. 
9ุเ0เ ชม. 
9,00เ ชม. 
แุ440 ชม. 

 
ใๆ,เเเ ชม. 
27ุ600 ชม. 
18,000 ชม 

                   แุ440 ชม. 
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กองการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม 

 

งาน 
คาฉลีไยปริมาณงาน 

ของตละสวนราชการ 
โใเ วัน/6 ชัไวมง/ปี 

หมายหตุ 

ไ. กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
4.1 งานกิจการรงรียน 
     - งานบริหารละวิชาการ 
     - งานประสานกิจกรรมรงรียน 
     - งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใก 
     - งานสงสริมการศึกษา 
     - งานขຌอมูลพัฒนาการดใก 
     - งานศูนย์พัฒนาดใกลใก 
     - งานติดตามละประมินผล 
๐.๎ งานสงสริมการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม 
     - งานสนับสนุนกิจการศาสนา 
     - งานสงสริม ประพณี ศิลปวัฒนธรรม 
     - งานกิจการดใกละยาวชน 
     - งานครือขายทางการศึกษา 
     - งานกีฬานันทนาการ  
 

 
 

แโุเเเ ชม. 
แุไไเ ชม. 
แุไไเ ชม. 

แุ่เเเ ชม. 
12,960 ชม.         
27ุ600ชม. 
โ,่่เ ชม. 

 
12,960 ชม.         

แ,45เ ชม. 
24ุ00เ ชม. 

็โเ ชม. 
แุ่เเเ ชม. 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

    การวิคราะห์ครงสรຌางการก าหนดสวนราชการ 
 

  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  มีภารกิจ อ านาจหนຌาทีไทีไจะตຌอง
ด านินการกຌเขปัญหาดังกลาว ภาย฿ตຌอ านาจหนຌาทีไทีไก าหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวนต าบลละ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดผนละขัๅนตอนการกระจายอ านาจ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. โ5ไโ 
ดยองค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  เดຌท าการวิคราะห์ภารกิจละปริมาณงาน รวมทัๅงสภาพปัญหากีไยวกับ
การบริหารงานบุคคล฿นดຌานตางโรียบรຌอยลຌว องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด น าผลการวิคราะห์ มา
จัดท ากรอบครงสรຌางสวนราชการ ดยท าการปรียบทียบ฿หຌหในวากรอบครงสรຌางสวนราชการดิมทัๅงหมด    มี
ภารกิจงานประกอบดຌวยอะเรบຌาง ละกรอบครงสรຌางสวนราชการทีไจะก าหนดขึๅน฿หมมีภารกิจงานประกอบดຌวย
อะเรบຌาง พืไอป็นขຌอมูลน าสนอ฿หຌคณะกรรมการพนักงานสวนต าบลจังหวัดราชบุรี พิจารณา ทัๅงนีๅ ดยระบุ
รายละอียดทุกสวนราชการ ดังนีๅ 
  ํ. ส ำนักงำนปลัด อบต. ฿หຌมีอ านาจหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับ ราชการทัไวเปขององค์การ
บริหารสวนต าบล ละราชการทีไมิเดຌก าหนด฿หຌป็นหนຌาทีไ ของกองหรือสวนราชการ฿ด฿นองค์การบริหารสวนต าบล
ดยฉพาะ รวมทัๅงก ากับละรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ฿นองค์การบริหารสวนต าบล฿หຌป็นเปตาม
นยบาย นวทางละผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสวนต าบล 
 

  ดยบงสวนราชการภาย฿นส านักปลัด อบต. ดังนีๅ 
  แ.แ งานบริหารทัไวเป 

 - งานธุรการ งานสารบรรณ 
    - งานลือกตัๅงละทะบียนขຌอมูล 

 - งานขຌอมูลละการประชาสัมพันธ์  
 - งานสารสนทศละระบบคอมพิวตอร์ 

    - งานอ านวยการละขຌอมูลขาวสาร 
    - งานขຌอมูลขาวสารของทางราชการ 

 - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
แ.โ งานนยบายละผน 

   - งานจัดท านยบายละผน 
   - งานจัดท าผนพัฒนาต าบล 

- งานติดตามประมินผล 
- งานจัดท างบประมาณ 
- งานจัดท าผนด านินงาน 
- งานประสานครงการ 
- งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

1.3  งานกองการจຌาหนຌาทีไ 
    - งานบรรจุละตงตัๅง 
    - งานอนิยຌายี 
    - งานลืไอนระดับ ลืไอนขัๅนงินดือน 
    - งานวินัย 
    - งานสวัสดิการ 

- งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
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แ.ไ งานสวัสดิการสังคมละพัฒนาชุมชน 
- งานสงคราะห์ดใก สตรี คนชราละผูຌพิการ  

   - งานสงสริมอาชีพ ละพัฒนาสตรี 
   - งานสังคมสงคราะห์  
   - งานพัฒนาชุมชน 
   - งานผนชุมชน 

- งานสวัสดิการสังคม 
- งานติดตามประสานงาน 

   - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
1.5 งานกฎหมายคดีละสภาอบต. 

 - งานกิจการสภา อบต.  
    - งานกฎหมายละคด ี
    - งานจัดท านิติกรรมสัญญา 
    - งานรับรืไองรຌองรียนรຌองทุกข์ละอุทธรณ์ 
    - งานกีไยวกับการตราขຌอบัญญัติ 

1.6 งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
    - งานอ านวยการ 
    - งานรักษาความปลอดภัยสถานทีไราชการ 
    - งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 

 - งานระงับอัคคีภัย  
 - งานการชวยหลือละฟ้นฟู 
 - งานกีไยวกับการรักษาความสงบรียบรຌอยภาย฿นพืๅนทีไ 

    - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
1.7 งานสงสริมการกษตร 

  - งานวิชาการกษตร 
     - งานทคนลยีทางการกษตร 
     - งานสงสริมการกษตร 

  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
แ.่ งานสงสริมปศุสัตว์ 

     - งานขຌอมูลวิชาการ   
     - งานควบคุมละปງองกันรคระบาด 

  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
แ.้  งานสาธารณสุข 

 - งานสาธารณสุขชุมชน 
    - งานปງองกันยาสพติด 

 - งานสุขศึกษาละควบคุมรคติดตอ 
 - งานสุขาภิบาลทัไวเป 

    - งานสุขาภิบาลอาหารละสถานประกอบอาหาร 
    - งานควบคุมละจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม 
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 - งานบ าบัดนๅ าสีย 
 - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
 

๎. กองคลัง ฿หຌมีอ านาจหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับ งานการจายการรับ การน าสงงิน  การ
กใบรักษางินละอกสารทางการงิน การตรวจสอบ฿บส าคัญ ฎีกา งานกีไยวกับงินดือน คาจຌาง คาตอบทน งิน
บ าหนใจบ านาญ งินอืไนโ งานกีไยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการงิน การจัดสรรงินตางโ การจัดท า
บัญชีทุกประภท ทะบียนคุมงินรายเดຌละรายจายตางโ การควบคุมการบิกจาย งานท างบทดลองประจ าดือน 
ประจ าป งานกีไยวกับการพัสดุ งานกีไยวกับการจัดกใบรายเดຌ ขององค์การบริหารสวนต าบลละงานอืไนโทีไ
กีไยวขຌอง ทีไเดຌรับมอบหมาย 

 

  ดยบงสวนราชการภาย฿นกองคลัง ดังนีๅ 
โ.แ งานการงิน 

   - งานการงิน 
- งานรับงินบิกจายงิน 
- งานจัดท าฎีกาบิกจายงิน 

   - งานกใบรักษางิน 
- งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะบียนการคุมบิกจายงิน 

   - งานงบการงินละงบทดลอง 
            - งานจัดท างบสดงฐานะทางการงิน 
   - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

2.3 งานพัฒนาละจัดกใบรายเดຌ 
- งานภาษีอากรคาธรรมนียมละคาชา 
- งานผลประยชน์ 
- งานพัฒนารายเดຌ 
- งานทะบียนควบคุมละรงรัดรายเดຌ 

   - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
2.4 งานทะบียนทรัพย์สินละพัสดุ 

   - งานทะบียนทรัพย์สิน 
- งานการพัสดุ 
- งานผนทีไภาษ ี
- งานทะบียนบิกจายวัสดุครุภัณฑ์ 

   - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
 

๏. กองชำง ฿หຌมีหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับ การส ารวจ ออกบบ การจัดท าขຌอมูลทาง          
ดຌานวิศวกรรม  การจัดกใบละทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกบบละขียนบบ  การตรวจสอบการกอสรຌาง งาน
การควบคุมอาคารตามระบียบกฎหมาย  งานผนการปฏิบัติ  งานการกอสรຌางละซอมบ ารุง การควบคุมการ
กอสรຌางละซอมบ ารุง งานผนงานดຌานวิศวกรรมครืไองจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
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ปฏิบัติงานครืไองจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาครืไองจักรกลละยานพาหนะ งานกีไยวกับผนควบคุม กใบ
รักษา การบิกจายวัสดุ อุปกรณ์ อะเหล นๅ ามันชืไอพลิงละงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองละทีไเดຌรับมอบหมาย 
  ดยบงสวนราชการภาย฿นกองชาง ดังนีๅ  

3.1  งานกอสรຌาง 
    - งานขຌอมูลกอสรຌาง 

 - งานกอสรຌางละบูรณะถนน 
    - งานกอสรຌางสะพาน 
    - งานควบคุมการกอสรຌางอาคาร 

 - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.2  งานออกบบละควบคุมอาคาร 

    - งานออกบบละบริการขຌอมูล 
    - งานประมาณราคา 
    - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

3.3  งานประสานสาธารณูปภค 
    - งานประสานสาธารณูปภคละประปา 
    - งานเฟฟງาสาธารณะ 
    - งานระบายนๅ า 
    - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

3.4  งานผังมือง 
    - งานส ารวจละผนทีไ 
    - งานวางผังพัฒนามือง 
    - งานควบคุมทางผังมือง 
    - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
 

  ๐. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ฿หຌมีหนຌาทีไความรับผิดชอบกีไยวกับ การบริหารศึกษา
ละพัฒนาการศึกษา ทัๅงการศึกษา฿นระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา ละการศึกษาตามอัธยาศัย 
ชนการจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาละอาชีวศึกษา ดย฿หຌมีงานธุรการ    งาน
การจຌาหนຌาทีไ งานบริหารวิชาการ งานรงรียน งานนิทศ งานกิจการนักรียน งานการศึกษาปฐมวัย    งานขยาย
อกาสทางการศึกษา งานฝຄกละสงสริมอาชีพ งานหຌองสมุด พิพิธภัณฑ์ละครือขายทางการศึกษา งานกิจการ
ศาสนา สงสริมประพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาละนันทนาการ งานกิจกรรมดใก ยาวชนละการศึกษานอก
รงรียนละงานอืไนโทีไกีไยวขຌองตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

ดยบงสวนราชการภาย฿นกองการศึกษา ฯ  ดังนีๅ 
4.1 งานกิจการรงรียน  

 - งานบริหารละวิชาการ 
 - งานประสานกิจกรรมรงรียน 

    - งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใก 
    - งานสงสริมการศึกษา 
    - งานขຌอมูลพัฒนาการดใก 
    - งานศูนย์พัฒนาดใกลใก 
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    - งานติดตามละประมินผล 
    - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

4.2 งานสงสริมการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
  - งานสนับสนุนกิจการศาสนา 

     - งานอนุรักษ์วัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน 
     - งานกิจการดใกละยาวชน 
     - งานครือขายทางการศึกษา 
     - งานนันทนาการ  
     - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
  องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด ก าหนดภารกิจตามอ านาจหนຌาทีไทีไตຌองปฏิบัติ฿หຌป็นเป
ตามกฎหมายก าหนด ละพืไอ฿หຌการบริการสามารถสนองตอบความตຌองการของประชาชนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
ละสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภาย฿ตຌงบประมาณทีไมีอยูอยางจ ากัด ฿หຌกิดความคุຌมคามากทีไสุด  ซึไง
ครงสรຌางตามผนอัตราก าลังดิม ละครงสรຌางตามผนอัตราก าลังปัจจุบัน  จึงบงครงสรຌางสวนราชการป็น 
ไ  สวน  เดຌก  ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม  มีดังนีๅ 

1. ส านักงานปลัด 

ครงสรຌางตามผนอัตราก าลัง ิดิมี ครงสรຌางตามผนอัตราก าลัง ิ฿หมี  หมายหตุ 

1.ส านักงานปลัด อบต. 
แ.แ งานบริหารทัไวเป 
  - งานธุรการ งานสารบรรณ 
  - งานลือกตัๅงละทะบียนขຌอมลู 
- งานขຌอมูลละการประชาสัมพันธ์  
- งานสารสนทศละระบบคอมพิวตอร์ 
- งานอ านวยการละประชาสัมพันธ์  
- งานขຌอมูลขาวสารของทางราชการ 

  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย  
แ.โ งานนยบายละผน 
  - งานจัดท านยบายละผน 
  - งานจัดท าผนพัฒนาต าบล 
- งานติดตามประมินผล 
- งานจัดท างบประมาณ 
- งานจัดท าผนด านินงาน 
- งานประสานครงการ 
- งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

1.3  งานกองการจຌาหนຌาทีไ 
  - งานบรรจุละตงตัๅง 
  - งานอน ิยຌายี 
  - งานลืไอนระดับ ลืไอนขัๅนงินดอืน 
  - งานวินัย 
  - งานสวัสดิการ 
- งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

1.ส านักงานปลัด อบต. 
แ.แ งานบริหารทัไวเป 
  - งานธุรการ งานสารบรรณ 
  - งานลือกตัๅงละทะบียนขຌอมลู 
- งานขຌอมูลละการประชาสัมพันธ์  
- งานสารสนทศละระบบคอมพิวตอร์ 
- งานอ านวยการละประชาสัมพันธ์  
- งานขຌอมูลขาวสารของทางราชการ 

  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย  
แ.โ งานนยบายละผน 
  - งานจัดท านยบายละผน 
  - งานจัดท าผนพัฒนาต าบล 
- งานติดตามประมินผล 
- งานจัดท างบประมาณ 
- งานจัดท าผนด านินงาน 
- งานประสานครงการ 
- งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

1.3  งานกองการจຌาหนຌาทีไ 
  - งานบรรจุละตงตัๅง 
  - งานอน ิยຌายี 
  - งานลืไอนระดับ ลืไอนขัๅนงินดอืน 
  - งานวินัย 
  - งานสวัสดิการ 
- งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
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ครงสรຌางตามผนอัตราก าลังิดิมี ครงสรຌางตามผนอัตราก าลังิ฿หมี หมายหตุ 

 แ.ไ งานสวัสดิการสังคมละพัฒนาชุมชน 
  - งานสงคราะห์ดใก สตรี คนชราละผูຌพิการ  
  - งานสงสริมอาชีพ ละพัฒนาสตรี 
  - งานสังคมสงคราะห์  
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานผนชุมชน     
  - งานสวัสดิการสังคม 
  - งานติดตามประสานงาน 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

 1.5 งานกฎหมายละคดี 
  - งานกจิการสภา อบต. 
  - งานกฎหมายละคดี 
  - งานจัดท านิติกรรมสัญญา 
  - งานรับรืไองรຌองรียนรຌองทุกข์ละอุทธรณ์ 
  - งานกีไยวกับการตราขຌอบัญญัติ 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย  
1.6 งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
  - งานอ านวยการ 
  - งานรักษาความปลอดภัยสถานทีไราชการ 
  - งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
  - งานระงับอัคคีภัย 
  - งานการชวยหลือละฟ้นฟู 
  - งานกีไยวกับการรักษาความสงบรียบรຌอย  
    ภาย฿นพืๅนทีไ   
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
1.7 งานสงสรมิการกษตร 
  - งานวิชาการกษตร 
  - งานทคนลยีทางการกษตร 
  - งานสงสริมการกษตร 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
1.8 งานสงสรมิปศุสตัว ์
  - งานขຌอมูลวิชาการ 
  - งานควบคุมละปງองกันรคระบาด 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
แ.้  งานสาธารณสุข 
  - งานสาธารณสุข 
  - งานปງองกันยาสพติด 
  - งานสุขศึกษาละควบคุมรคตดิตอ 
  - งานสุขาภิบาลทัไวเป 
  - งานสุขาภิบาลอาหารละสถานประกอบอาหาร 
  - งานควบคุมละจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม 
  - งานบ าบัดนๅ าสีย   

 .ไ งานสวัสดิการสังคมละพัฒนาชุมชน 
  - งานสงคราะห์ดใก สตรี คนชราละผูຌพิการ  
  - งานสงสริมอาชีพ ละพัฒนาสตรี 
  - งานสังคมสงคราะห์  
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานผนชุมชน     
  - งานสวัสดิการสังคม 
  - งานติดตามประสานงาน 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

 1.5 งานกฎหมายละคดี 
  - งานกจิการสภา อบต. 
  - งานกฎหมายละคดี 
  - งานจัดท านิติกรรมสัญญา 
  - งานรับรืไองรຌองรียนรຌองทุกข์ละอุทธรณ์ 
  - งานกีไยวกับการตราขຌอบัญญัติ 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย  
1.6 งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
  - งานอ านวยการ 
  - งานรักษาความปลอดภัยสถานทีไราชการ 
  - งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
  - งานระงับอัคคีภัย 
  - งานการชวยหลือละฟ้นฟู 
  - งานกีไยวกับการรักษาความสงบรียบรຌอย  
    ภาย฿นพืๅนทีไ   
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
1.7 งานสงสรมิการกษตร 
  - งานวิชาการกษตร 
  - งานทคนลยีทางการกษตร 
  - งานสงสริมการกษตร 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
1.9 งานสงสรมิปศุสตัว ์
  - งานขຌอมูลวิชาการ 
  - งานควบคุมละปງองกันรคระบาด 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
แ.้  งานสาธารณสุข 
  - งานสาธารณสุข 
  - งานปງองกันยาสพติด 
  - งานสุขศึกษาละควบคุมรคตดิตอ 
  - งานสุขาภิบาลทัไวเป 
  - งานสุขาภิบาลอาหารละสถานประกอบอาหาร 
  - งานควบคุมละจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม 
  - งานบ าบัดนๅ าสีย   
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 โ. กองคลัง 

 
 
 

ครงสรຌางตามผนอัตราก าลังิดิมี ครงสรຌางตามผนอัตราก าลังิ฿หมี 
หมายหตุ 

2.กองคลัง 
2.1 งานการงิน 
  - งานการงิน 
  - งานรับงินบิกจายงิน 
  - งานจัดท าฎีกาบิกจายงิน 
  - งานกใบรักษางิน 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
โ.โ งานบัญชี 
  - งานการบัญช ี
  - งานทะบียนการคุมบิกจายงิน 
  - งานงบการงินละงบทดลอง 
  - งานจัดท างบสดงฐานะทางการงิน 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
2.3 งานพัฒนาละจัดกใบรายเดຌ 
  - งานภาษีอากรคาธรรมนียมละคาชา 
  - งานผลประยชน์ 
  - งานพัฒนารายเดຌ 
  - งานทะบียนควบคุมละรงรัดรายเดຌ 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
2.4 งานทะบียนทรัพย์สินละพัสดุ 
  - งานทะบียนทรัพย์สิน 
  - งานการพัสดุ 
  - งานผนทีไภาษ ี
  - งานทะบียนบิกจายวัสดุครุภัณฑ์ 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

2.กองคลัง 
2.1 งานการงิน 
  - งานการงิน 
  - งานรับงินบิกจายงิน 
  - งานจัดท าฎีกาบิกจายงิน 
  - งานกใบรักษางิน 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย
2.2 งานบัญชี 
  - งานการบัญช ี
  - งานทะบียนการคุมบิกจายงิน 
  - งานงบการงินละงบทดลอง 
  - งานจัดท างบสดงฐานะทางการงิน 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
2.3 งานพัฒนาละจัดกใบรายเดຌ 
  - งานภาษีอากรคาธรรมนียมละคาชา 
  - งานผลประยชน์ 
  - งานพัฒนารายเดຌ 
  - งานทะบียนควบคุมละรงรัดรายเดຌ 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
2.4 งานทะบียนทรัพย์สินละพัสดุ 
  - งานทะบียนทรัพย์สิน 
  - งานการพัสดุ 
  - งานผนทีไภาษ ี
  - งานทะบียนบิกจายวัสดุครุภัณฑ์ 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

 
 
ใ. กองชาง 

 
 

ครงสรຌางตามผนอัตราก าลังิดิมี ครงสรຌางตามผนอัตราก าลังิ฿หมี หมายหตุ 

3. กองชาง 
3.1  งานกอสรຌาง 
  - งานขຌอมูลกอสรຌาง 
  - งานกอสรຌางละบูรณะถนน 
  - งานกอสรຌางสะพาน 
  - งานควบคุมการกอสรຌางอาคาร 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.2  งานออกบบละควบคุมอาคาร 
  - งานออกบบละบริการขຌอมูล 
  - งานประมาณราคา 
 - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.3  งานประสานสาธารณูปภค 
  - งานประสานสาธารณูปภคละประปา 
  - งานเฟฟງาสาธารณะละสียงตามสาย 
  - งานระบายนๅ า 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.4  งานผังมือง 
  - งานส ารวจละผนทีไ 
  - งานวางผังพัฒนามือง 
  - งานควบคุมทางผังมือง 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

3. กองชาง 
3.1  งานกอสรຌาง 
  - งานขຌอมูลกอสรຌาง 
  - งานกอสรຌางละบูรณะถนน 
  - งานกอสรຌางสะพาน 
  - งานควบคุมการกอสรຌางอาคาร 
  - งานอืไนโทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.2  งานออกบบละควบคุมอาคาร 
  - งานออกบบละบริการขຌอมูล 
  - งานประมาณราคา 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.3  งานประสานสาธารณูปภค 
  - งานประสานสาธารณูปภคละประปา 
    - งานเฟฟງาสาธารณะละสียงตามสาย 
  - งานระบายนๅ า 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
3.4  งานผังมือง 
  - งานส ารวจละผนทีไ 
  - งานวางผังพัฒนามือง 
  - งานควบคุมทางผังมือง 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

 

สอดคลຌองกับยุทธศำสตร ์
ยุทธศาสตร์ทีไ  ํการพัฒนาดຌาน
 ค ร ง ส รຌ า ง พืๅ น ฐ า น  ล ะ 
สาธารณูปภคละสาธารณูปการ 
แ. กอสรຌางปรับปรุง รักษา ถนน 
สะพาน ทางทຌา รางระบายนๅ า  
โ. พัฒนาระบบจราจร 
ใ.  ขย าย ขต เฟฟງ าละ เฟฟງ า
สาธารณะ 
ไ. พัฒนาระบบประปาละพัฒนา
หลงนๅ าพืไอการอุปภคละบริภค 
ยุทธศาสตร์ทีไ  5 การพัฒนาดຌาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 
แ .  ส รຌ า ง จิ ต ส า นึ ก  ล ะ ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก ฿ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ยุทธศาสตร์ทีไ  ๆ การพัฒนาดຌาน
การพัฒนาการมืองละการบริหาร 
แ. พัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌ มี
คุณธรรมจริยธรรม฿นการ
ปฏิบัติงาน 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

  ไ. กองการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม 
 
 
 

 

ครงสรຌางตามผนอัตราก าลังิดิมี 
 

 

ครงสรຌางตามผนอัตราก าลังิ฿หมี 
 

 

หมายหตุ 
 

 

ไ กองการศึกษาศาสนาละวัฒนธรรม 
4.1 งานกิจการรงรียน  
  - งานบริหารละวิชาการ 
  - งานประสานกิจกรรมรงรียน 
  - งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใก 
  - งานสงสริมการศึกษา 
  - งานขຌอมูลพัฒนาการดใก 
  - งานศูนย์พัฒนาดใกลใก 
  - งานติดตามละประมินผล 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
4.2 งานสงสรมิการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม 
  - งานสนับสนุนกิจการศาสนา 
  - งานอนุรักษ์วัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน 
  - งานกิจการดใกละยาวชน 
  - งานครือขายทางการศึกษา 
  - งานนันทนาการ  
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

 

ไ กองการศึกษาศาสนาละวัฒนธรรม 
4.1 งานกิจการรงรียน  
  - งานบริหารละวิชาการ 
  - งานประสานกิจกรรมรงรียน 
  - งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใก 
  - งานสงสริมการศึกษา 
  - งานขຌอมูลพัฒนาการดใก 
  - งานศูนย์พัฒนาดใกลใก 
  - งานติดตามละประมินผล 
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 
4.2 งานสงสรมิการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
  - งานสนับสนุนกิจการศาสนา 
  - งานอนุรักษ์วัฒนธรรมละประพณีทຌองถิไน 
  - งานกิจการดใกละยาวชน 
  - งานครือขายทางการศึกษา 
  - งานนันทนาการ  
  - งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือเดຌรับมอบหมาย 

 

สอดคลຌองกับยุทธศาสตร ์

ยุทธศำสตร์ที่ ๏  พัฒนาดຌาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตละ
สรຌางสังคม฿หຌขຌมขใง 
แ. สงสริม฿หຌศูนย์พัฒนาดใก
ลใกทีไเดຌมาตรฐาน 
โ.สงสริมกิจกรรมการกีฬา
 ล ะ นั น ท น า ก า ร ท า ฿ หຌ
ประชาชนมีสุขภาพขใงรงขึๅน 
ใ.สงสริมการรักษาประพณี
ละศิลปวัฒนธรรม฿นชุมชน 
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 พัฒนาดຌาน
การมืองละการบริหาร 
แ. ปรับปรุงครงสรຌางละ
พัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

ครงสรຌางของสวนราชการทีไก าหนดต าหนง฿หมการจัดท าผนอัตราก าลัง ใ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56แ – โ56ใ  

 

ส านักงานปลัด  
กรอบอัตราก าลังดิม 

 

 

ส านักงานปลัด  
กรอบอัตราก าลัง฿หม 

 

พนักงานสวนทຌองถิไน 
1.นักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ิปลัด อบต.ี ิแี 
โ.นักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน  ิรองปลัด อบต.ี ิแี 
3.นักบริหารงานทัไวเป ระดับตຌน ิหน.ส านักปลัดี ิแี 
4.นักบริหารงานทัไวเป ระดับตຌน ิหน.ฝຆายบริหารทัไวเปี ิแี  
5.นักบริหารงานทัไวเป ระดับตຌน ิหน.นยบายละผน ิแี  
6.นักวิคราะห์นยบายละผน  
   ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ิแี ิวางี 
็.นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ ิแี 
่.นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ ิโี 

ลูกจຌางประจ า 
     - 

พนักงานจຌางตามภารกิจ   
แ.ผูຌชวยจຌาพนักงานพัฒนาชุมชน ิแี 
โ.ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ ิโี  

พนักงานจຌางทัไวเป 
     - 

พนักงานสวนทຌองถิไน 
1.นักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน ิปลัด อบต.ี ิแี 
โ.นักบริหารงานทຌองถิไน ระดับตຌน  ิรองปลัด อบต.ี ิแี 
3.นักบริหารงานทัไวเป ระดับตຌน ิหน.ส านักปลัดี ิแี 
4.นักบริหารงานทัไวเป ระดับตຌน ิหน.ฝຆายบริหารทัไวเปี ิแี  
5.นักบริหารงานทัไวเป ระดับตຌน ิหน.นยบายละผน ิแี  
6.นักวิคราะห์นยบายละผน  
   ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ิแี ิวางี 
็.นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ ิแี 
่.นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ ิโี 

ลูกจຌางประจ า 
     - 

พนักงานจຌางตามภารกิจ   
แ.ผูຌชวยจຌาพนักงานพัฒนาชุมชน ิแี 
โ.ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ ิโี  

พนักงานจຌางทัไวเป 
     - 

 
 

กองคลัง 
กรอบอัตราก าลังดิมฃ 

 

กองคลัง 
กรอบอัตราก าลัง฿หม  

 

พนักงานสวนทຌองถิไน 
แ.นักบริหารงานการคลัง ระดับตຌน ิผอ.กองคลังี ิแี 
โ.จຌาพนักงานการงินละบัญชี ระดับปฏิบัติการ ิแี 
ใ.จຌาพนักงานพัสดุ ระดับช านาญงาน ิแี   

ลูกจຌางประจ า 
แ.จຌาพนักงานการงินละบัญชี  ิแี 
 

พนักงานจຌางตามภารกิจ 
1.ผูຌชวยจຌาพนักงานการงินละบัญชี ิแี 

พนักงานจຌางทัไวเป 
     - 

 

พนักงานสวนทຌองถิไน 
แ.นักบริหารงานการคลัง ระดับตຌน ิผอ.กองคลังี ิแี 
โ.จຌาพนักงานการงินละบัญชี ระดับปฏิบัติการ ิแี 
ใ.จຌาพนักงานพัสดุ ระดับช านาญงาน ิแี   

ลูกจຌางประจ า 
แ.จຌาพนักงานการงินละบัญชี  ิแี 
 

พนักงานจຌางตามภารกิจ 
1.ผูຌชวยจຌาพนักงานการงินละบัญชี ิแี 

พนักงานจຌางทัไวเป 
     - 



๕๑ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

กองชาง 
กรอบอัตราก าลังดิม 

 

กองชาง 
กรอบอัตราก าลัง฿หม 

 
 

พนักงานสวนทຌองถิไน 
1.นักบริหารงานชาง ระดับตຌน ิผอ.กองชางี ิแี 
2.นักบริหารงานชาง ระดับตຌน ิหัวหนຌาฝຆายกอสรຌางี ิแี  
ใ.นายชางยธา  
   ระดับ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ิแี ิวางี 

ลูกจຌางประจ า 
     - 
พนักงานจຌางตามภารกิจ 
แ.ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ ิแี 

พนักงานจຌางทัไวเป 
     - 

 

พนักงานสวนทຌองถิไน 
1.นักบริหารงานชาง ระดับตຌน ิผอ.กองชางี ิแี 
2.นักบริหารงานชาง ระดับตຌน ิหัวหนຌาฝຆายกอสรຌางี ิแี  
ใ.นายชางยธา  
   ระดับ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ิแี ิวางี 

ลูกจຌางประจ า 
     - 
พนักงานจຌางตามภารกิจ 
แ.ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ ิแี 

พนักงานจຌางทัไวเป 
     - 

 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม 
กรอบอัตราก าลังดิม 

กองการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม 
กรอบอัตราก าลัง฿หม 

 
 

พนักงานสวนทຌองถิไน 
แ.นักบริหารงานการศึกษา ระดับตຌน  
   ิ ผอ.กองการศึกษาฯ  ีิแ  ีิวาง  ี
โ.ครูผูຌดูลดใก ิครู ค.ศ.แี ิแี ิงินอุดหนุนรัฐบาลี 

ลูกจຌางประจ า 
1.นักสันทนาการ ิแี       

พนักงานจຌางตามภารกิจ 
แ.ผูຌชวยครูผูຌดูลดใก ิแี 
 

พนักงานจຌางทัไวเป 
     - 

 

พนักงานสวนทຌองถิไน 
แ.นักบริหารงานการศึกษา ระดับตຌน  
   ิ ผอ.กองการศึกษาฯ  ีิแ  ีิวาง  ี
โ.ครูผูຌดูลดใก ิครู ค.ศ.แี ิแี ิงินอุดหนุนรัฐบาลี 

ลูกจຌางประจ า 
1.นักสันทนาการ ิแี       

พนักงานจຌางตามภารกิจ 
แ.ผูຌชวยครูผูຌดูลดใก ิแี 
 

พนักงานจຌางทัไวเป 
     - 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

 8.2 การวิคราะห์การก าหนดต าหนง 
  องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  เดຌวิคราะห์การก าหนดต าหนงจากภารกิจทีไจะ
ด านินการ฿นตละสวนราชการ฿นระยะวลา ใ ป ขຌางหนຌา  ซึไงป็นการสะทຌอน฿หຌหในวาปริมาณงาน฿นตละสวน
ราชการมีทา฿ด พืไอน ามาวิคราะห์วาจะ฿ชຌต าหนง฿ดจ านวนทา฿ด ฿นสวนราชการนัๅน จึงจะหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณงาน  พืไอ฿หຌคุຌมคาตอการ฿ชຌจายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละพืไอ฿หຌการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ดยน าผลการวิคราะห์ต าหนงมา
บันทึกขຌอมูลลง฿นกรอบอัตราก าลัง ใ ป ดังนีๅ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ละผนอัตราก าลังพนักงานจຌางระหวางปี พ.ศ. โ56แ – โ56ใ 
องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด  อ าภอวัดพลง  จังหวัดราชบุรี 

สวนราชการ ระดับ
ต าหนง 

กรอบ
อัตรา   

ก าลังดิม 

อัตราต าหนงทีไคาดวา
จะตຌอง฿ชຌ฿นชวงระยะวลา  

3 ปีขຌางหนຌา 

 
พิไม/ลด หมายหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัด อบต ินักบริหารงานทຌองถิไนี ตຌน แ แ แ แ - - -  
รองปลัดอบต. ินักบรหิารงานทຌองถิไนี ตຌน แ แ แ แ - - -  
ส านักงานปลัด          
หัวหนຌาส านักปลัด ินักบริหารงานทัไวเปี ตຌน แ แ แ แ - - -  
หัวหนຌาฝຆายบริหารทัไวเป 
ินักบริหารงานทัไวเปี 

ตຌน แ แ แ แ - - -  

หัวหนຌาฝຆายนยบายละผน 
ินักบริหารงานทัไวเปี 

ตຌน แ แ แ แ - - -  

นักวิคราะห์นยบายละผน  ชก/ปก แ แ แ แ - - - ิวางดิมี 
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ แ แ แ แ - - -  
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ โ โ โ โ - - -  
พนักงานจຌางตามภารกิจ          
ผูຌชวยจຌาพนักงานพัฒนาชุมชน  แ แ แ แ - - -  
ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ  โ โ โ โ - - - ิวางดิมี 

รวม 12 12 12 12     

 

สวนราชการ ระดับ
ต าหนง 

กรอบ
อัตรา   

ก าลังดิม 

อัตราต าหนงทีไคาดวา
จะตຌอง฿ชຌ฿นชวง

ระยะวลา 3 ปีขຌางหนຌา 

 
พิไม/ลด หมายหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง          
ผูຌอ านวยการกองคลัง ิ นักบริหารงานการคลัง  ี ตຌน แ แ แ แ - - -  
จຌาพนักงานการงินละบัญชี ปฏิบัติการ แ แ แ แ - - -  
จຌาพนักงานพัสด ุ ช านานงาน แ แ แ แ - - -  
ลูกจຌางประจ า          
จຌาพนักงานการงินละบัญชี  แ แ แ แ - - -  
พนักงานจຌางตามภารกิจ          
ผูຌชวยจຌาพนักงานการงินละบญัชี  แ แ แ แ - - -  

รวม 5 5 5 5     



๕๓ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

 

สวนราชการ ระดับ
ต าหนง 

กรอบ
อัตรา   

ก าลังดิม 

อัตราต าหนงทีไคาดวา
จะตຌอง฿ชຌ฿นชวงระยะวลา  

3 ปีขຌางหนຌา 

 
พิไม/ลด หมายหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองชาง          
ผูຌอ านวยการกองชาง ินักบริหารงานชาง ี ตຌน แ แ แ แ - - -  
หัวหนຌาฝຆายกอสรຌาง  ินักบริหารงานชาง ี ตຌน แ แ แ แ - - - วางดิม 
นายชางยธา  ปง./ชง. แ แ แ แ - - - วางดิม 
พนักงานจຌางตามภารกิจ          
ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ  แ แ แ แ - - -  

รวม ไ ไ ไ ไ     

 

สวนราชการ ระดับ
ต าหนง 

กรอบ
อัตรา   

ก าลังดิม 

อัตราต าหนงทีไคาดวา
จะตຌอง฿ชຌ฿นชวง

ระยะวลา 3 ปีขຌางหนຌา 

 
พิไม/ลด หมายหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองการศึกษา ศาสนา  ละวัฒนธรรม          
ผูຌอ านวยการกองการศึกษา ศาสนาละ
วัฒนธรรม  ินักบริหารงานการศึกษา ี 

ตຌน แ แ แ แ - - - วางดิม 

ครูผูຌดูลดใก ิครู ี ิงินอุดหนุนรฐับาลี คศ.แ แ แ แ แ - - -  
ลูกจຌางประจ า          
นักสันทนาการ  แ แ แ แ - - -  
พนักงานจຌางตามภารกิจ          
ผูຌชวยครูผูຌดูลดใก  แ แ แ แ - - -  

รวม  ไ ไ ไ ไ     

 
สรุปกรอบอัตราก าลัง ใ ปีละพนักงานจຌางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56แ – โ56 

องค์การบริหารสวนต าบลจอมประทัด อ าภอวัดพลง จังหวัดราชบุรี 
 

 
ล าดับ 

ทีไ 

 
สวนราชการ กรอบอัตรา 

ก าลังดิม 

อัตราต าหนงทีไคาดวาจะตຌอง฿ชຌ
฿นชวงระยะวลา ใ ปีขຌางหนຌา 

พิไม/ลด ิ+/-ี หมาย 
หตุ 

  2561 2562 2563 2561 2562 2563 

แ ส านักงานปลัด แโ แโ แโ แโ - - -  

โ กองคลัง 5 5 5 5 - - -  

ใ กองชาง ไ ไ ไ ไ - - -  

ไ กองการศึกษาฯ ไ ไ ไ ไ - - -  

รวม 25 25 25 25     

 



๕๔ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

ภาระคา฿ชຌจายกีไยวกับอัตราคาตอบทน ิคาจຌางี ละประยชน์ตอบทนอืไน ิยกตามสวนราชการี 
 

ส านักงานปลัด 
 

          1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารสวนต าบล  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน แเ  ต าหนง  แโ อัตรา 
 

ทีไ ต าหนง ระดบั
ต าหนง 

จ านวน 
ิคนี 

งินดือน 
คนละ 

รวม 
ขัๅนทีไพิไม฿นตละป 

๎๑ๆแ ๎๑ๆโ ๎๑ๆใ 

ํ ปลัด อบต. ินักบริหารงานทຌองถิไนี ตຌน แ 38ุ110 457ุ320 แใุใโเ แใุเ่เ แใุโเเ 
๎ รองปลัด อบต. ินักบริหารงานทຌองถิไนี ตຌน แ ใโุเๆเ ใ่ไุ็โเ แใุไไเ แใุใโเ แใุเ่เ 
 ส านักงานปลัด        

ใ หัวหนຌาส านักปลัด 
ินักบริหารงานทัไวเปี 

ตຌน แ ใเุ้่เ ใ็แุ็ๆเ แโุ้ๆเ แใุไไเ แใุใโเ 

ไ หัวหนຌาฝຆายบริหารงานทัไวเป 
ินักบริหารงานทัไวเปี  

ตຌน แ โ5ุ้้เ ใแแุ่่เ แแุ็ๆเ แแุ่่เ แโุแโเ 

5 หัวหนຌาฝຆายนยบายละผน 
ินักบริหารงานทัไวเปี 

ตຌน แ โๆุไ็เ ใแ็ุๆไเ แโุเเเ แโุแโเ แโุๆเเ 

ๆ นักวิคราะห์นยบายละผน ิวางี ปก./ชก. แ - - ใ55ุใโเ แโุเเเ แโุเเเ 
็ นักทรัพยากรบุคคล ปก. แ โโุโใเ โๆๆุ็ๆเ ุ้เเเ ุ่็ๆเ ุ้โไเ 
่ นักพัฒนาชุมชน ปก. โ ไแุใเเ ไ้5ุๆเเ แๆไุไไเ แ็ุไเเ แ็ุๆไเ 
 พนักงานจຌางตามภารกิจ        

้ ผูຌชวยจຌาพนักงานพัฒนาชุมชน ภารกิจ แ ุ้็ใเ แแๆุ็ๆเ ไุๆๆ่ ไุ่ๆเ 5ุเ5โ 
แเ ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ ิวางี ภารกิจ โ - - แแๆุ็ๆเ ไุๆๆ่ โๆุ้โ่ 

กองคลัง 
 

           แ.กองคลัง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  5  ต าหนง 5 อัตรา ดังนีๅ 
 

ทีไ ต าหนง 
ระดบั

ต าหนง 
จ านวน 
ิคนี 

งินดือน 
คนละ 

รวม 
ขัๅนทีไพิไม฿นตละป 

๎๑ๆแ ๎๑ๆโ ๎๑ๆใ 

ํ ผูຌอ านวยการกองคลัง 
ินักบริหารงานการคลังี 

ตຌน แ ใเุไ่เ ใๆ5ุ็ๆเ 12ุๆเเ แโุ้ๆเ แใุใโเ 

2 จຌาพนักงานการงินละบัญชี ปง. แ แๆๆุๆ5เ แุ้้่เเ ็ุไไเ ็ุใโเ ็ุโเเ 
3 จຌาพนักงานพัสดุ ชง. แ โโุ้โเ โ็5ุเไเ แเุ่เเ แเุ้โเ แแุแๆเ 
 ลูกจຌางประจ า        

4 จຌาพนักงานการงินละบัญชี ลูกจຌาง แ แๆุ้ๆเ โเใุ5โเ ็ุใโเ ็ุไไเ ็ุโเเ 
 พนักงานจຌางตามภารกิจ        

5 ผูຌชวยจຌาพนักงานการงินละบัญชี ภารกิจ แ ุ้็ใเ แแๆุ็ๆเ ไุๆๆ่ ไุ่ๆเ 5ุเ5โ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 

 

 

 
แผนอัตราก าลงั ｵ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ｴｷｸｳ - ｴｷｸｵ 

    กองชาง 
 
แ.กองชาง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  ไ  ต าหนง  ไ อัตรา ดังนีๅ 

 

ทีไ ต าหนง 
ระดบั

ต าหนง 
จ านวน 
ิคนี 

งินดือน 
คนละ 

รวม 
ขัๅนทีไพิไม฿นตละป 

๎๑ๆแ ๎๑ๆโ ๎๑ๆใ 
ํ ผูຌอ านวยการกองชาง  

ินักบริหารงานชางี 
ตຌน แ ใโุเๆเ ใ่ไุ็โเ แใุไไเ แใุใโเ แใุเ่เ 

๎ หัวหนຌาฝຆายกอสรຌาง  
ินักบริหารงานชางีิวางี 

ตຌน แ - - ไแุ้้ไเ แ5ุเๆเ แ5ุเๆเ 

ใ นายชางยธา ิวางี ปง/ชง แ - - โ้็ุ้เเ ุ้็โเ ุ้็โเ 
 พนักงานจຌางตามภารกิจ        

ไ ผูຌชวยจຌาพนักงานธุรการ  ภารกิจ แ แเุ้โเ แใแุเไเ 5ุโไไ 5ุไไ่ 5ุๆๆไ        

      กองการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม 
 

1. กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  ไ  ต าหนง  ไ อัตรา 
ดังนีๅ 

 

ทีไ ต าหนง 
ระดบั

ต าหนง 
จ านวน 
ิคนี 

งินดือน 
คนละ 

รวม 
ขัๅนทีไพิไม฿นตละป 

๎๑ๆแ ๎๑ๆโ ๎๑ๆใ 
ํ ผูຌอ านวยการกองการศึกษาฯ 

ินักบริหารงานการศึกษาี
ิวางี 

ตຌน 1 - - 443ุ940 แ5ุเๆเ แ5ุเๆเ 

โ ครู ิงินอุดหนุนี คศ.แ แ 19ุแเเ โโุ้โเเ ุ้่ไเ ุ้่ไเ ุ้้ๆเ 
 ลูกจຌางประจ า        

ใ นักสันทนาการ ลูกจຌาง แ แ็ุ5็เ โแเุ่ไเ ็ุไไเ ็ุโเเ ็ุไไเ 
 พนักงานจຌางตามภารกิจ        

ไ ผูຌชวยครูผูຌดูละดใก ภารกิจ แ ุ้็ใเ แแๆุ็ๆเ ไุๆๆ่ ไุ่ๆเ 5ุเ5โ 
 

ตัๅงงบประมาณรายจายประจ าปี ดังนีๅ 
 

ทีไ ปี โ56แ ปี โ56โ ปี โ56ใ 
แ โ5ุ็โ5ุเเเ โ็ุเแแุโ5เ โุ่ใๆแุ่แโ 

 
   หมายหตุ  

การตัๅงงบประมาณรายจายประจ าป  ฿หຌป็นเปตามนวทางการจัดท างบประมาณรายจาย
ประจ าปขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยประมาณการ฿กลຌคียงกับปงบประมาณทีไผานมา หรือปถัดเปพิไม 
5 % 


