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            องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  13  มาตรา  25 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 และ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564- 2566 
และการก าหนดโครงสร้างแต่ละส่วนราชการ    การก าหนดระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2558 ข้อ 4 ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานการด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การวางแผน
อัตราก าลังบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย    เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว   เป็นธรรม 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ ความคุ้มค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ไม่ซ้ าซ้อนตามภารกิจเพิ่ม/ลด/ยุบ/เลิก ตามสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการที่มีความจ าเป็น
หรือไม่จ าเป็น เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความพึ่งพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
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1 
แผนอัตราก าลัง 3 ป ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
          ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2588 
ลงวันที่ 4 กันยายน 2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัดลพบุรี) 
พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน  
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัดลพบุรี) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น   (ก.จังหวัดลพบุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ฯลฯ 
            1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล เขาสมอคอน  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ้ าซ้อน 
 2.2  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2.3   เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)   สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม ่

/2.4 เพื่อเป็นแนวทาง............ 
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 2.4  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล        
เขาสมอคอน   

            2.5   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการ
สาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี
 2.6  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  สามารถควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ฯลฯ 
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็น
กรรมการและเลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าทีจ่ัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 3.1   การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เพ่ือให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง 
ตามส่วนราชการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า ลักษณะงานใน
ปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร หากลักษณะ
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลัง
ให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตรา
ก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 3.2   การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดลพบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3   การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง   
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  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้า) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของประมาณการรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 3.4   การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรือ
งานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น  ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรือ
งานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 3.5   การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ และพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลงที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
 3.6   การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี่ส่วนได้
ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอ่างน้อยใน 3 ประเด็น ดังนี้  
  3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้
เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ
นั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 
  3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่ จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
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  3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจท า
ให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.7   การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการน า
ข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของ
งานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐาน
ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและ
การก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
 3.8   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ   แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ 
ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลั กษณะงานนี้
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมี
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิ งวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่
เหมาะสมของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถ
น าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น  

- การใช้ข้อมูลทีห่ลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย 
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

-    การจัดท ากระบวนการจริง (Work Process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าใช้ได้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับรุงกระบวนการ (Process Re- engineer) อันจะน าไปสู่
การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
-    การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วน
ราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
เพ่ือที่จะให้มีการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  ให้มีความครบถ้วน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ โดยสามารถระบุปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และความ
ต้องการของประชาชนในต าบลเขาสมอคอน  ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

/ด้านโครงสร้างพื้นฐาน.............. 
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          1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   สภาพปัญหา 
              1. ถนนบางสายมีสภาพผิวจราจรช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
                 2. ไฟฟูาสาธารณะบางจุดช ารุดและดับบ่อย      
                 3. ระบบการระบายน้ าลงสู่ท่อไปสู่คลองในฤดูฝนไม่สะดวก ล่าช้า ก่อให้เกิดน้ าท่วมขัง    
                 4. ระบบท่อส่งน้ าประปาช ารุดบ่อยเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานและระบบสาธารณูปโภคไม่
ระเบียบ 
                 5. แหล่งน้ าใชอุ้ปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 
             ความต้องการ 
        1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา เส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ทางน้ า ทางระบายให้ถั่วถึง 
                 2. ควรมีการตรวจสอบไฟฟูาสาธารณะเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
                 3. ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า วางท่อระบายน้ าเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
                 4. ควรมีการเปลี่ยนท่อเมนหลักระบบประปาที่ อบต.เขาสมอคอน รับผิดชอบทุกจุด  
        5. บรรเทาความเดือดร้อนโดยน ารถบรรทุกน้ าออกให้บริการในจุดที่น้ าอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ 

2  ด้านเศรษฐกิจ 
    สภาพปัญหา 
      1. ราษฎรประสบปัญหารายได้ตกต่ า และปัญหาความยากจน 
      2. ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาผลผลติทางการเกษตรตกต่ าเนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป 
      3. กลุ่มอาชีพยังขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม ขาดการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริม

การมีอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มอาชีพไม่มีการต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อชุมชนเข้มแข็ง 
    ความต้องการ 
      1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพ่ือสร้างศักยภาพให้พ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                                   
      2 .ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ  ประกอบอาชีพเสริม  จัดการอบรม

กลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะและยกระดับความรู้ การจัดหาแหล่งเงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า 
      3. จัดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ โดยให้มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการท าตลาด 

3. ด้านสังคม 
    สภาพปัญหา 
      1. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด                                   
      2. ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากภาคประชาชน    
      3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง 

             ความต้องการ 
                 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
                 2. เสริมสร้างความม่ันคง และความสมานฉันท์ให้เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่  
                 3. เตรียมความพร้อมของสังคม จัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
 

/4.ด้านการเมือง............. 
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4.  ด้านการเมืองและการบริหาร 
              สภาพปัญหา 

       1. ประชาชนขาดความสนใจ ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                 2. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
                 3. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการ
ท างานใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
              ความต้องการ 
                 1. มีการจัดประชาคมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน 
                 2. เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ   

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            สภาพปัญหา 
        1. ปัญหาการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในขอบเขตจ ากัด  
        2. การจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง  
        3. ประชาชนน าเศษขยะไปทิ้งตามล าครองสาธารณะ ส่งผลให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติไม่สมดุล
คู่ครองตื้นเขินท าให้การระบายน้ าไม่สะดวกเกิดน้ าท่วมขัง และประชาชนก าจัดขยะโดยวิธีการเผาก่อให้เกิด
มลภาวะเป็นพิษ 

       4. ประชาชนขาดจิตส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่แบบพ่ึงพาอาศัยกัน      
              ความต้องการ 
        1. การบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลครอบคลุมทั่วถึง 
        2. การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขพ้ืนฐาน  
        3. รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียและการทั้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ าล าครองธรรมชาติ 
และให้ความรู้การอยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันในระบบนิเวศทางธรรมชาติ     
                 4. ขุดลอกคู่คลองที่ตื้นเขิน  การก าจัดวัชพืชให้สมดุลทางธรรมชาติท าให้แหล่งน้ าล าครองระบายน้ า
ได้สะดวก ประชาชนมีน้ าสะอาดสามารถน าไปใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันได้ 
                 5. ส่งเสริมสนบัสนุนการให้ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกอบรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่  ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุาทดแทน      

6. ด้านการสาธารณสุข 
    สภาพปัญหา  
      1. ขาดความรู้ ความเข้าใจในการเฝูาระวังเก่ียวกับโรคติดต่อต่างๆ  
      2. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐาน          
    ความต้องการ 
      1. มีการเผยแพร่เอกสารปูองกันโรคติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ 

                 2. ให้ความรู้แก่ อสม.ผู้น าชุมชน 
 
 

/7. ด้านการศึกษา ศาสนา................ 
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7. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    สภาพปัญหา 
       1 .ผู้ปกครองมีรายได้น้อย นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน  
       2. ขาดแคลนสนามที่ออกก าลังกาย ขาดอุปกรณ์กีฬา 
       3. งบประมาณด้านศึกษาและสนับสนุนการศึกษามีจ ากัด 
    ความต้องการ  
       1. ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา 

และการนันทนาการ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)   
       2. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม   
       3. ส่งเสริมการจัดพิธีกรรมทางศาสนา อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ  ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมจัดท า ร่วมแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 ส าหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนจะให้การด าเนินการบรรลุเปูาหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
และสร้างความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบล เขาสมอคอนยังได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(คน) ในทุกเพศทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทาง
ในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนการพัฒนาด้านอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้  โดยยึดแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ตั้ง 

     การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิคหลักการวิเคราะห์แบบ 
Swot ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง
ขับเคลื่อนไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อน
ที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร     ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT  Analysis   มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  
2  ส่วน  ดังนี้    

/ปัจจัยภายใน............ 



8 
 
           ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
            S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       
           W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น   
           ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
           O มาจาก Opportunities  หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
            T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

     วิเคราะห์ Swot ก าหนดการพัฒนาบุคลากรระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  

S จุดแข็ง(ภายใน) 
1. บุคลากรส่วนใหญ่อาศัยในเขตพื้นที่และใกล้เคยีง 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได ้ 
3. บุคลากรอยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตร ีและปรญิญาโท 
5.  ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการท างานสามารถ 
สนองตอบนโยบายได้ดี                                                   
6.  มีระบบบริหารงานบุคคล 
7.  มีวัฒนธรรมประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์(วัดไลย์) 
8.  มีการจดัเก็บรายได้ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
9.  ผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ บางส่วนมีการประสานงานท่ีด ี                                     
10. มี รร.ในสังกัด เช่น รร.อนุบาลพระศรีอาริย ์
11 .มี ศพด.ในสังกัด 3 แห่ง เช่น ศพด.วัดถ้ าตะโก 
ศพด.อนามัยบ้านเขาสมอคอน ศพด.อนามัยเขาสมอคอน 
 

w จุดอ่อน (ภายใน) 
1.  บุคลากรขาดความกระตือรือรน้ 
2.  มีภาระหนีส้ินท าให้ท างานไมเ่ต็มที ่
3.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4.  พื้นที่พัฒนากว้างปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากร 
ไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
5.  วัสดุอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ 
บางประเภทไม่ม/ีไม่พอ 
6.  ส านักงานแคบ  ข้อมูลเอกสารต่างๆ ส าหรับใช้อ้างอิง 
7.  ผู้น าท้องถิ่นท้องที่บางส่วนและประชาชนขาดการมีส่วนร่วม 
8. เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก     
9. การเดินทางไมส่ะดวกในหมู่บ้านพ้ืนท่ีแคบมีปัญหารถสัญจร 

 

o โอกาส(ภายนอก) 
1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา   
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
3. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปรญิญาตรี,ปรญิญาโทเพิ่มขึ้น 
4. มีหน่วยงานเข้ามาร่วมในการพฒันาและเข้ามาร่วมในการ 
จัดกิจกรรมแบบบรูณาการร่วมกัน เช่น ในระดับอ าเภอ จังหวัด  
5. ประชาชนอยู่แบบเครือญาต ิ

 

t อุปสรรค (ภายนอก) 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบ 
เครือญาติในชุมชน การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก 
มักกระทบกันกลุม่ญาติพี่น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญบางสายงาน  ความรู้ที่ม ี
จ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ 
ครอบคลมุภารกจิขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัพื้นที่จ านวนประชากร และภารกจิ  
4. มีพื้นท่ีกว้างมากท าให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึง 

/วิเคราะห์ยุทธศาสตร์............ 
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารสว่นต าบลเขาสมอคอน 
ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 

 

        การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เพ่ือประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคาม หรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
    5.1 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ มีรายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี  
     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
                  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
                  2. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
                  3. การจัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
                  4. การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
                  5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
                  6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 
               พันธกิจ 
                  1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน   
              เปูาประสงค ์
                  ๑. พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีบริการ                 
สาธารณะที่ครอบคลุมครบถ้วน 
                  2. เพื่อเป็นทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ าหลาก 
                  ๓. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
                  ๔. เพ่ือติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่าง 
                  ๕. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
                  ๖. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่างเพียงพอ 
                  7. เพ่ือมีการบริหารจัดการวางผังที่เป็นระบบ 
              ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
                  ๑. เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 
                  2. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
                  ๓. หมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
                  ๔. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
                  ๕. แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  ๖. ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
                  7. มีการจัดวางผังเมืองให้เป็นระบบ 

/กลยุทธ์............... 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ า อาคาร 
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ   

- จ านวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง 
- จ านวนสะพาน รางระบายน้ า อาคารสิ่งปลูกสร้าง 

๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  

 

- จ านวนเส้นทางได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 
- จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูา

สาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 
- ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง

สะอาดและปลอดภัย 
๓. พัฒนาระบบผังเมือง การออกแบบงาน

ก่อสร้าง การควบคุมอาคาร 
- จ านวนหมู่บ้านที่มีการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ แผนที่ภาษี 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ความเชื่อมโยง 

 1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS  

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

     ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   
          วิเคราะห์ Swot ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

S จุดแข็ง(ภายใน) 
1. มีถนน คสล.ครบ 11 หมู่บ้าน  
2. มีถนนลาดยางบรรจบกับถนนสายหลัก ท่าโขลง-บางงา  
3. มีถนนดินลูกรังบรเิวณพื้นที่ทางการเกษตรและในหมู่บา้น
บางส่วน เช่น หมู่ที่ 1-13  
4. มีถนนลาดยางที่เช่ือมต่อระหวา่งต าบล จ านวน 3 เส้นทาง 
5.  ไฟฟูาแสงสว่างครบทุกหลังคาเรือน 11 หมู่บ้าน   
6.  อยู่ในเขตระบบชลประทานมแีม่น้ าบางขามไหลผ่าน และมี
หนองน้ าธรรมชาติ จ านวน 3 แหง่  
7.  ระบบคูค่ลองส่งน้ า ระบายน้ า ขุดลอกแล้วสามารถไหลได้
สะดวกรวดเร็ว  
8.  มีกลุ่มผู้ใช้น้ าบริหารการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร (ท านา)  
 

w จุดอ่อน (ภายใน) 
1.  ถนน คสล.ไม่ครอบคลมุทุกสาย  ถนนลูกรังมีฝุุนละอองขณะ
รถวิ่งสัญจร มีหลุม่บ่อ การสัญจรและขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรไม่สะดวก  
2. ถนน คสล.และถนนลาดยางบางจุดช ารุดเสียหายตามสภาพ
การใช้งาน  
3. น้ าประปาไม่สามารถดื่มได้ ไม่สะอาดมีสิ่งเจือปน เช่น สนิมหินปูน  
4.  ไฟฟูาทางสาธารณะไมเ่พียงพอในจุดที่ส าคัญ  
5.  โทรศัพท์พื้นฐานไม่รอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
6. ปริมาณน้ าไม่เพยีงพอตามความต้องการของเกษตรกรในการ
ท านาในช่วงหน้าแล้ง และช่วงหน้าน้ าปริมาณมมีากเกินท าให้
เกิดน้ าท่วมนา  
7. ไม่มีระบบการปฏิรูปท่ีดินจึงเกิดปัญหาการส่งน้ าและระบาย
น้ าต้องผ่านนาหลายพื้นท่ี  
8. การลงมือท านาไม่พร้อมกัน เกดิปัญหาความต้องการน้ าไม่
ตรงกันแย่งน้ าท านา 

/โอกาส.................... 
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o โอกาส (ภายนอก) 
1. ประชาชนสามารถติดต่อและขนส่งสะดวก   
2. อยู่ห่างจาก อ.เมืองลพบุรี ประมาณ 21 กม. ห่างจาก อ.ท่าวุ้ง 
ประมาณ 7 กม. ห่างจากถนนสายเอเชีย ประมาณ 5 กม.  
3. อยู่ในเขตผังเมืองรวมบางส่วนของต าบล  
4. มีโครงการส่งน้ ามหาราช  
5. มีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาช่องแค แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ า  
 

t อุปสรรค (ภายนอก) 
1. งบประมาณทีไ่ด้รับการจดัสรรจ านวนจ ากัด ไม่สามารถ
ก่อสร้างถนน คสล.ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนท่ี  
2. งบประมาณหน่วยงานอื่นมีจ านวนจ ากัด ไมส่ามารถ
แก้ปัญหาได้  
3. อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกจิจากหน่วยงานเดิมให้แก ่อบต.และการ
ประสานงานการด าเนินงานมีปัญหา  
4. พ้ืนท่ีเกษตรต าบลข้างเคยีงซึ่งอยู่ต้นน้ าจะไดร้ับน้ าก่อน ท าให้
ระดับน้ าในเขตต าบลมีน้อยไม่เพยีงพอ  
5. ปริมาณน้ าในเขื่อนมีน้อย จึงท าให้ชลประทานส่งน้ ามาน้อย 

 
     2. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
                  1.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
                  2.  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
                  3.  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))  
                    4.  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสู้งอายุและผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 
                  5.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 
                  6.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5)) 
                  7.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))  
                  8.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
                  9.  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))  
                  10.การผังเมือง (มาตรา 68 (13))  
                  11.จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))  
                  12.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))  
                    13.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))   
                  14.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))  
                  15.การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))  
                  16.การส่งเสรมิการกีฬา (มาตรา 17 (18))  
                  พันธกิจ 
                  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         ๒. ส่งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษาทุกระดับ 
                  ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพ กีฬา นันทนาการ 
                  ๔. ส่งเสริมงานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
                 เปูาประสงค ์
                  ๑. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
                  ๒. เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านกีฬา นันทนาการ 
         ๓. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

/ตัวชี้วัด.......... 
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                  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
                  ๑.  เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
                  ๒.  ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
และปราชญ์ชาวบ้าน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ทุกระดับ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ 
- จ านวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้งในและนอก    
  ระบบ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
- จ านวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้งในและนอก    
  ระบบ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในการพัฒนาเด็ก     
   และเยาวชน 

4. ส่งเสริมศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
- จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครั้งที่จัดการแข่งขัน 
- จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
ส านักงานปลัด / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  

อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
          ยุทธศาสตร์ที่  3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
          ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ปูองกันโรค และการเฝูาระวัง 
เปูาประสงค ์

 ๑.  เพ่ือส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข   
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
1.  ส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข 

/กลยุทธ์................. 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
    องค์กรประชาชน 

- จ านวนกลุ่มท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
- จ านวนโครง/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
-  จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการ 
    สนับสนุน 

2. รณรงค์ปูองกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
3. สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน 
    สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต าบลปอ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนกองทุนด้านสุขภาพ 

4. ส่งเสริมการอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน 
    น่าอยู ่

- จ านวนกลุ่มท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
- จ านวนโครง/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 

วิเคราะห์ Swot ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

S จุดแข็ง (ภายใน) 
1. สภาพสังคมแบบเครือญาติ มีความรักใคร่ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีความสามัคคีในกลุ่มชน   
2. สภาพท่ีอยู่อาศัยจะอยูร่่วมกันเป็นกลุ่มในลักษณะเครือญาติ
และเพื่อนบ้านใกลเ้คียง สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ มีกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน เช่น งานบุญงานประเพณตี่างๆ  
3. สภาพครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย คือ มลีูก ลูกแยก
เป็นครอบครัวใหม่  
4. มี รร. สังกัด อปท. 1 แห่ง  /ศพด.สังกัด อบต.เขาสมอคอน 
จ านวน 3 แห่ง  
 5.  ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา   
6.  ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อบต.เขาสมอคอน ให้ความร่วมมอืพัฒนา รร.  
7.  มีวัดในเขตพื้นที่ต าบลเขาสมอคอน จ านวน 5 แห่ง   
8.  มี รพ.สต.สังกัด อบต.เขาสมอคอน 1 แห่ง และสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 1 แห่ง  มีบคุลากร อสม. ครบทุกหมู่บ้าน   
9. อบต.เขาสมออคน สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข
พื้นฐานและสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล อบต.เขาสมอคอน 

w จุดอ่อน (ภายใน) 
1.  เยาวชนรุ่นหลังขาดการปลูกฝงัค่านิยมของไทย และสภาพ
สังคมปัจจุบันเยาวชนมีค่านิยมแบบตะวันตก   
2.สถาบันครอบครัวขาดความอบอุ่นจากสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ท าให้ครอบครัวต้องท างานมากขึ้น และใช้เวลาว่างอยู่
ร่วมกันในครอบครัวน้อย   
3. ปัญหายาเสพติดในกลุม่ของเยาวชนและผูร้ับจ้างใช้แรงงาน
ทั่วไป  
4.  ความเสียสละท างานเพื่อส่วนร่วมมีน้อยในชุมชน 
5. อาคารเรียนและห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
6. สภาพเศรษฐกิจปจัจุบัน ท าใหร้าษฎรไมม่ีเวลาประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา  
7. ขาดการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชนรุ่นหลัง  
8. ขาดงบประมาณบูรณะจดัภูมิทศัน์ 
9. เจ้าหน้าที่น้อย/รับผิดชอบงานหลายด้าน ขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ขาดการเช่ือมโยงข้อมูล  
10.งบประมาณดา้นสาธารณสุขมจี ากัด  
11. ราษฎรขาดความเข้าใจและความร่วมมือและการดูแลรักษา
สุขภาพตนเอง 

 

/โอกาส.......... 
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o โอกาส(ภายนอก) 
1.   การส่งเสริมสถาบันครอบครัวของรัฐบาล 
2.  นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล 
3.  การจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรระดับหมู่บ้าน 
4.  นโยบายการแก้ปัญหาสังคมของรัฐบาล 
5.  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม (นม) เพิ่มขึ้น 
6.  มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 3 แห่งใน จ.ลพบุรี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองรับเด็กนักเรียนที่จบมัธยมศึกษา 
7.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมให้พัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน โดยจัดสรรอัตราก าลังครูผู้ดูแลเด็กให้กับ ศพด. 
8.  นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชน 
9. โครงการที่ด าเนินการส าหรับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น อบต.เขาสมอคอน จัดท าคลอบคลุมส าหรับทุก
กลุ่มวัยในเขตพื้นท่ี อบต.เขาสมอคอน 

t อุปสรรค (ภายนอก) 
1.  ค่านิยมตะวันตกที่แพร่สู่สังคมไทย 
2.  ผู้ค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่ส าคัญยังมีการด าเนินการอยู่ 
3.  สถานบริการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าปัญหาของ
สังคม 
4.  การถ่ายโอนอัตราก าลังด้านการศึกษาสู่ท้องถิ่นมีน้อยท าให้
ขาดบุคลากรที่มีความช านาญด้านการศึกษา 
5.  การส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมในระดบัต าบลมีน้อย 
6.  การปลูกฝังการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมไทยในระบบ
โรงเรียนมีน้อย 
7.  ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
8.  กระทรวงสาธารณสุขไม่พิจารณาอัตราแพทย์ประจ า รพ.สต. 
9.  การให้บริการด้านรักษาพยาบาลของราษฎรที่ใช้สิทธิ์ต่าง ๆ 
ไม่เท่าเทียมกัน 

 

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

พันธกิจ 
    ๑.  ส่งเสริมการเกษตร 

              ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจกิจชุมชนยั่งยืน 
              ๓.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแลบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
          เปูาประสงค ์
     ๑.  เพ่ือส่งเสริมการเกษตร 
              ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
              ๓.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านการวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแลบ ารุงรักษาสถานที่
ท่องเที่ยว และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
/ตัวชี้วัด................ 
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          ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์       
             1. ช่วยเหลือเกษตรกรภาวะผลผลิตทางกาสรเกษตรตกต่ า 
              2. เพ่ือส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
              3. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ได้รับความเดือดร้อน 
              4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ท่องเที่ยว 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.  ส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน     
     เกษตรอินทรีย์ 

-  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

๒.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการประกอบ  
     อาชีพและรายได้ 
 

-  จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน  
   จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
-  จ านวนหมู่บ้านที่ได้สนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
-   จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินโครงการ 

3. ส่งเสริมการด ารงชีพตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวนครัวเรือนที่จัดท าบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว - จ านวนร้อยละของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในแต่ละปี 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด /  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ 
 
 
 
 

 
/วิเคราะห์ Swot……….. 
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วิเคราะห์ Swot ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมการเกษตร 

S จุดแข็ง(ภายใน) 
1.  อาชีพของราษฎรส่วนใหญเ่กษตรกรรมท านา ท าสวน 
2.  สามารถท านาได้ปีละอย่างต่ า 2 ครั้ง  
3.  มีกลุ่มอาชีพ และ กลุ่มแม่บ้านผลิตอาหารจ าหน่ายในชุมชน 
4.  มีกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1,000,000 บาท ครบทุก
หมู่บ้าน 
5.  มีโรงงานไฟฟูา    จ านวน 1 แห่ง และโรงสีชุมชน  
จ านวน 1 แห่ง  ผลิตข้าวสารจ าหน่าย  

w จุดอ่อน(ภายใน) 
1.  เกษตรกรเกิดการแข่งขันท านาเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง 
 โดยลงทุนสูงด้านปุ๋ยเคมีและสารเคมีเร่งการเจริญเติบโต 
2.  ราคาผลผลิตตกต่ าในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจากความชื้น 
และปริมาณผลผลิตที่มีจ านวนมาก 
3.  แมลงศัตรูพืชรบกวนท าลายข้าวท่ีปลูก 
4.  เกษตรกรบางรายต้องเช่าท่ีดินท านา 
5.  เกษตรกรขาดการพัฒนาเทคนิคการเพิ่มผลผลิต 
หรือประสิทธิภาพของผลผลิต 
7.  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
และการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
8.  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตของกลุ่มในระดับ OTOP 
9.  การตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีน้อย 

o โอกาส(ภายนอก) 
1.  รัฐบาลประกันราคาข้าวให้แก่เกษตรกรทุกปี 
2.  งบประมาณจากจังหวัดลพบุร ีส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภยั
จากสารพิษ 
3.  งบประมาณจากรัฐบาลส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และ
กองทุนหมู่บ้าน 

 

t อุปสรรค(ภายนอก) 
1.  สภาพอากาศเป็นผลให้ราคาขา้วตกต่ า 
2.  ช่วงฤดูฝนไมส่ามารถเก็บเกีย่วผลผลติได้ 
3.  การปรับตัวของราคาน้ ามันและราคาสินค้าค่าครองชีพของ
ราษฎรสูงขึ้น 
4.  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตลาดทั่วไป 
จ าหน่ายได้น้อยราคาถูก 

 
 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
                1. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
                2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
                3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
            พันธกิจ 
     ๑.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              2.  การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
          เปูาประสงค ์
     ๑.  เพ่ือส่งเสริมการคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 
           ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
 
 

/กลยุทธ์.......... 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ า ห้วย หนอง      
    คลอง บึง ตามแนวพระราชด าริ  

-  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
-  ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากร 
    ปุาไม้ ปุาชุมชน 

-  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
-   ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเสริมจิตส านึกและการมีส่วนร่วมใน    
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 

-  จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการ 
-  ร้อยละของประชาชนทีมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน 
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การดูแลรักษาที่สาธารณะในท้องถิ่น -  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด , กองคลัง  , กองช่าง , กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กองสารธารณสุขฯ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

วิเคราะห์ Swot ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

S จุดแข็ง(ภายใน) 
1.  มีคลองชลประทานและแม่น้ าบางขาม 
2. ประชาชนให้ความร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อม  
3. มีหนองน้ าเพื่อการเกษตร  6 แห่ง คลองไลย์  หนองเจ็ดมูล  
คลองล าเป็ด คลองลาดชะโด หนองรี หนองอีสือ 

w จุดอ่อน(ภายใน) 
1. มีผักตบชวาในคลองชลประทาน 
2. ปริมาณน้ าน้อยในคลองชลประทาน 
3. การใช้ประโยชน์หนองน้ าสาธารณะไม่มาก มีการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 
9. การตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีน้อย 

o โอกาส(ภายนอก) 
1.  มีเทือกเขาหินอ่อนที่สวยงาม 
2.   มีถ้ าเหมาะที่จะพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเที่ยว 
3.  มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจช่วยเหลือพัฒนาสถานที่
ท่องเทียวทางธรรมชาติ 

t อุปสรรค(ภายนอก) 
1.  ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
2.  มีการบุกรุก แผ้วถาง และยึดเป็นท่ีของตนเอง 
3.  การใช้ประโยชน์หนองน้ าสาธารณะไมม่าก  
มีการบุกรุกท่ีสาธารณะ 

/5.ด้านการเมือง............. 
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           5. ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  มีภารกิจ
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
                        1. สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน (มาตรา 45(3)) 
                        2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
                        3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
                           4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
                        5. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
(มาตรา 17(16)) 

          พันธกิจ 
                        ๑. ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากร 
                        2. เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความปรองดองสมานฉันท์ 
                        3. ส่งเสรมิหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ความโปร่งใส) 
                        3. ส่งเสรมิประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                        4. ส่งเสรมิการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพการบริการแก่ประชาชน 
                        5. ส่งเสรมิการให้บริการประชาชน โดยจัดให้บริการทั้งในและนอกส านักงาน รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 
                   เปูาประสงค ์
                        ๑. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
                        2. เพ่ือให้ประชาชนมีความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรู้รักสามัคคี 
                        3. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
                        4. เพ่ือให้บริการประชาชนโดยจัดให้บริการทั้งในและนอกส านักงานรวมทั้งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 
                        5. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
                     ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 

              1. มีการบริหารจัดการตามตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
              2. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาประชาธิปไตย 
              3. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

/กลยุทธ์................. 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
     บุคลากรท้องถิ่น(พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 

2. เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และความปรองดองสมานฉันท์ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้าง 
   ความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันฯ 

3. ส่งเสริมหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
    ท้องถิ่น (ความโปร่งใส) 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 

4. ส่งเสริมประชาธิปไตยประชาธิปไตยและการมี   
    ส่วนรว่มจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการ    
    ท้องถิ่น (ส่งเสริมการมีส่วนร่วม) 

- จ านวนกลุ่มท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

5. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะดวก  
   รวดเร็วเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
          ส านักงานปลัด  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
          ความเชื่อมโยง 
     1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
          ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 
 

                       วิเคราะห์  Swot  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง   การบริหาร และการมีส่วนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

S จุดแข็ง(ภายใน) 
1.  มีส านักงาน อบต.เขาสมอคอน 1 แห่ง 
2.  สมาชิกสภา อบต. 22 คน  ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน  
ผู้บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 1 คน ผู้บริหารงานท้องถิน่ 
ระดับต้น 1 คน  พนักงานส่วนต าบล 12 คน พนักงานครู 
3 คน  ลูกจ้างประจ า 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 คน 
พนักงานจ้างทั่วไป 4 คน 

3.  การประสานงานการปฏบิัตงิานระหวา่งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.เป็นไปด้วยดี มีความร่วมมือ
ในการท างาน 

w จุดอ่อน(ภายใน) 
1.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร 
2.  อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่
ด าเนินการท าให้ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
3. อัตราต าแหน่งว่างต้องรอรับการบรรจุจาก กสถ. 

4. ราษฎรขาดความเข้าใจในอ านาจหนา้ที่ของ อบต. ขาด
การตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ อบต. 

/โอกาส............. 
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o โอกาส(ภายนอก) 
1.  รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ในอัตรา 35% ของงบประมาณแผ่นดิน ในปี 2549 ตาม 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.  ใช้ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
3.  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจัด
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
5. กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชมรมท้องถิ่นท้องที่สามัคคี 
สร้างการท างานร่วมกันระหว่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
สมาชิกสภา อบต.เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
6. การก ากับดูแลของอ าเภอ-จังหวัดด้านการปฏิบัติงานของ 
อบต. 
7. การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย สตง. และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 
8. การน ายุทธศาสตร์จังหวัด อ าเภอ เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 

 

t อุปสรรค(ภายนอก) 
1.  รัฐบาลมีรายได้น้อยไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่ 
อบต.ตามกฎหมายก าหนด 
2.  การตรวจสอบผลการเลือกตั้งของ กกต.มีความล่าชา้ 
และตรวจสอบการทจุริตเลือกตั้งได้ยากล าบาก 
3.  พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้การปฏิบัตปิระสบ
ปัญหาในการเลือกตั้ง 
4. ส่วนราชการส่วนกลาง และท้องถิ่นขาดการประสานงาน
และความเข้าใจในภารกิจที่ถา่ยโอน 
5. การแข่งขันทางการเมืองเป็นผลให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ท้องที่และท้องถิ่นลดน้อยลง 
6. หน่วยงานก ากบัดูแลหรือตรวจสอบ อบต. มีการ
ตรวจสอบน้อยไม่ต่อเนื่อง 

 

 

                 ดังนั้น  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนงาน 5 ด้าน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ จากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคหลักการ 
Swot  ตามที่กฎหมายก าหนดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้เป็นอย่างดี มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 และมาตรา 
16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 

/6. ภารกิจหลัก............. 
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6.ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนจะด าเนินการ 
       ภารกิจหลัก 
                 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนด าเนินกิจการ
โรงเรียน  1 แห่ง  คือ  โรงเรยีนอนุบาลพระศรีอาริย์ และจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   จ านวน  3  แห่ง  คือ  ศูนย์
พัฒนาเด็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน ศูนย์พัฒนาเด็กวัดถ้ าตะโก และศูนย์พัฒนาเด็กอนามัยเขาสมอคอน  ให้กับเด็ก
ก่อนวัยเรียนในพ้ืนที่ต าบลเขาสมอคอน   เปูาหมายส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาสมวัย  มีความทันสมัย 
มุ่งพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ          การปรับตัวเข้าสังคมได้เชื่อมโยงสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

       2. ด้านการส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนรับถ่ายโอนภารกิจ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน  เพ่ือให้ได้รับการบริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ ์
และลดอัตราการเสี่ยงต่อชีวิต  
 
                 ภารกิจรอง 

 1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม  
ระหว่างหมู่บ้าน - หมู่บ้าน และหมู่บ้านระหว่างเขตพ้ืนที่ติดต่อกับต าบลอื่น  เสริมลูกรังเส้นทางต่าง ๆ  ซ่อมแซม
คอนกรีตเสริมเหล็กบางเส้นทาง 

2.การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ จัดให้มีการตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ิมข้ึน และส่งเสริมให้ 
รวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย สนับสนุนเงินทุนส าหรับการบริหารจัดการกลุ่ม พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงาน 
เผยแพร่กิจกรรมกลุ่มอาชีพและจัดหาตลาดให้กลุ่มอาชีพ 
 
 
 

 

 

 

 

 

/สรุปปัญหา................ 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
   (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 
                 ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
และขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล  คือ  ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง 
และประเภทพิเศษ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 

                 อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 18 ข้อ 232 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2545 
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2563  มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน
(ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง  3  ปี   เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลประเภท
สามัญ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วนราชการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
                 1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 2. กองคลัง 
                 3. กองช่าง 
                 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                 ปัจจุบันมีกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น  จ านวน 47 อัตรา พนักงานส่วนต าบล จ านวน 22 อัตรา 
พนักงานครู จ านวน 9 คน ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 11 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป  
จ านวน 4 อัตรา  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนจึงมีความจ าเป็นต้องคงต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทุกต าแหน่งไว้ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
3 ปี  และกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 2 อัตรา  เพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติภารกิจส าเร็จลุล่วงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนจึงได้น าแนวคิดทฤษฎี System Theory หลักการบริหาร
ตามทฤษฎีเชิงระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบจ าลองหรือโมเดล  (Model)  เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษา 
สามารถท าความเข้าใจระบบท างานและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างน้อยย้อนหลัง 3 ปี ของระบบที่เกิดขึ้นจริง
โดยตรง  เช่น ระบบปิด คือ ไม่ได้รับอิทธิผลปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมในระบบ  ระบบเปิด คือ ได้รับอิทธิ
ผลมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งแวดล้อมของระบบอย่างต่อเนื่อง  ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ( Input)  ภายนอก 
(Output)  กระบวนการหรือกิจกรรม (Process) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การประเมินผลระบบศึกษา
สภาพการณ์และปัจจัยทีเกี่ยวข้องในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตราก าลัง เพ่ิม/ลด/ยุบ/เลิก   ตามปริมาณงานการเก็บสถิติย้อนหลัง 3 ปี   เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 

/ให้ตรงตามเปูาหมาย.................. 
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ให้ตรงตามเปูาหมายองค์กร  ด้านทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ให้ได้มาซึ่งความเหมาะสมสู่
ผลส าเร็จ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม ทันต่อเหตุการณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง มาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการก าหนดโครงสร้างส่ วนราชการและกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  ด้านภาระค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 โดยมีรูป
แบบจ าลองหรือโมเดล (Modal) ของทฤษฎี  System Theory  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

        ทฤษฎ ี System Theory   
    หลักการบริหารตามทฤษฎีเชิงระบบ 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร 
 

 
 
 
 

/การก าหนดกลยุทธ์.............. 
 

สภาพแวดล้อม (Environment) 
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การก าหนดกลยุทธ์แผนงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 

 
 

 

ส านักงานปลัด 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ในปัจจุบันเมื่อวิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่มีอยู่กับปริมาณงานของส านักปลัด 
บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีต าแหน่งนักพัฒนาชุม /นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน/นักทรัพยากรบุคคล/เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ธุรการ จึงต้อง
ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน 1 อัตรา  ในการนี้ สามารถ
เกลี่ยความรับผิดชอบงานหรือสอนงาน/ของบุคลากรในส านักงานปลัดได้ 

     
กองคลัง 

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบส าคัญ ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ในปัจจุบันการวิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่มีอยู่กับปริมาณงาน
ของกองคลังมีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าพนักงานพัสดุ (ว่าง) และพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ในการนี้ สามารถเกลี่ยความรับผิดชอบงานหรือสอนงาน/ของ
บุคลากรในกองคลังได ้

กองช่าง.............. 
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กองช่าง 

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ 
กฎหมาย   งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง   งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้าน
วิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   ในปัจจุบันเมื่อวิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่มีอยู่กับปริมาณงานของ
กองช่างบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีต าแหน่งนายช่างโยธา (ว่าง) และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ว่าง) และพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิต
น้ าประปา  จึงต้องก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา  ในการนี้ 
สามารถเกลี่ยความรับผิดชอบงานหรือสอนงาน/ของบุคลากรในกองช่างได้ 

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
             ในปัจจุบันต าแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข มีอัตราว่างและไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ได้ด าเนินการสรรหาโดย
วิธีการรับโอนไปแล้วตามหนังสือสั่งการ ฯ และในปี 2564 มีความต้องการ หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข (นัก
บริหารงานสาธารณสุข)   ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น จ านวน 1 อัตรา  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอน เมื่อวิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่มีอยู่กับปริมาณงานของส่วนสาธารณสุข ตามโครงสร้างของส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  หากมีบุคลากรครบทุกอัตราและต าแหน่งจะเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน 

             กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             ในปัจจุบันต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา (ว่าง) ครูผู้ช่วย-ครู เอกอนุบาลและปฐมวัย จ านวน 2 
อัตรา (ว่าง 1) และครูผู้ช่วย  จ านวน 5 อัตรา (ว่าง) ประกอบกับโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย ์ได้ขยายชั้นเรียนเพ่ิมขึ้นปีละ 
1 ชั้น จึงท าการก าหนดต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้นอีก 6 อัตรา เพื่อรองรับการปรับขยายชั้นเรียน  
เมื่อรวมกับต าแหน่งที่ได้รับจัดสรรเดิม จะมีต าแหน่งครู 15 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)/
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู/บุคลากรสนับสนุนการสอน(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)/พนักงานขับรถยนต์และพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา คนงานทั่วไป (ภารโรง)/คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์/คนงานทั่วไป 
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ/คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป  ในการนี้ เพ่ือรองรับการจัดสรรอัตราก าลังจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่มีอยู่กับปริมาณงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หากมี
บุคลากรครบทุกอัตราและต าแหน่ง จะเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน 
             ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มีปัญหาเกี่ยวกับการว่างของอัตราและต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบลสายงานผู้บริหาร ระดับ หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน/ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป หลายต าแหน่ง ตามกรอบ
อัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563   เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน มีภารกิจและมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจากเดิมจ านวนมากในแต่ละส่วนราชการ อีกท้ังมีความ
ต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ แต่เนื่องจากหากก าหนดจ านวน
พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมขึ้นจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายผูกพัน เกิน 40 % 
             ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง ตามโครงสร้างและให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ อีกทั้งอาจมอบหมายงานให้ต าแหน่งอ่ืนที่มีบุคลากรปฏิบัติงานและด ารงต าแหน่งอยู่ ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้โดยท าการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือจะให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/8.โครงสร้าง............ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
                   เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในการด าเนินการตามภารกิจหลักและภารกิจรอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน จึงก าหนดต าแหน่งโครงสร้างส่วนราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตรงกับภารกิจหลักและภารกิจรอง และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ  ตามสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนดเป็นฝุายหรือ
แต่ละกองในระยะต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการตามภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาเป็นส่วนเพิ่มข้ึนได้ต่อไป 
                8.1 โครงสร้างส่วนราชการสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 

 ปัจจุบัน (ขนาดกลาง)  

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 

ใหม่  (ประเภทสามัญ)  

 
หมายเหตุ 

 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.) 
 
-นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น     
(รองปลัด อบต.) 
 
 
          1.ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคด ี
1.4 งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
1.5 งานกิจการสภา 
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.7  งานสง่เสรมิการเกษตร 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.) 
-ตรวจสอบภายใน 
-นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  
(รองปลัด อบต.) 
 
 
             1.ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
1.3 งานสร้างความเข็มแข็งชุมชน  
1.4 งานการเกษตร 
1.5 งานการรักษาความสงบภายใน 
1.6 งานสังคมสังเคราะห ์

 
สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.4 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 ด้านสังคมสงเคราะห ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการส่งเสริมการเกษตร  
1.5 ด้านการส่งเสริม อาชีพ ฯลฯ และ 
การท่องเที่ยว 
1.7 ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบรหิาร และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1.6 ด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

/2.กองคลัง............ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 

ปัจจุบัน (ขนาดกลาง) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 

ใหม ่(ประเภทสามัญ) 
หมายเหตุ 

 
2.กองคลัง 

2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.4 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ
 
 

2.กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.4 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ
 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านการเมือง การบริหาร
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ 
3 ด้านการประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.5 งานบ ารุงรักษา 

3.กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานประสานสาธารณโูภค 
3.5 งานไฟฟูาสาธารณะ 
 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ที่1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1 ด้านคมนาคม 
2 ด้านไฟฟูาสาธารณะ 
3 ด้านแหล่งน้ า 
4 ด้านผังเมืองรวม 

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.4 งานกิจการโรงเรียน 
 

4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานการศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.3 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
4.4 งานระดับมัธยมศึกษา 
 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  ด้านสั งคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และการส่ ง เสริม
คุณภาพชีวิต 
3 ด้านการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
5 ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

5. กองสาธารณสุข 
5.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
5.2 งานส่งเสรมิสุขภาพ 
5.3 งานปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อ 
5.4 งานบริการสาธารณสุข 
 

5. กองสาธารณสุข 
5.1 งานบริหารทั่วไป 
5.2 งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      
      ต าบลบ้านเขาสมอคอน 
5.3 งานบริการสาธารณสุข 
      และงานสาธารณสุข  
5.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ท่ี2 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2 ด้านการรณรงค์ปูองกันและบ าบัดรักษาโรค 

 

 

 

 

/การเปรียบเทียบ............. 
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การเปรียบเทียบอัตราก าลังระหว่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดและโครงสร้างใกล้เคียงกัน (Benchmarking) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนต าบลบางลี่  
หมาย
เหตุ 

(ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 36 ตร.กม. (ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 45 ตร.กม. 
ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง จ านวน 

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  1  
รองปลัด อบต.(นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 รองปลัด อบต.(นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1  

ส านักปลดั  ส านักปลดั   
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 
เจ้าพนักงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 
ลูกจ้างประจ า 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหน้าท่ีบันทึกข้อมูล) 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานนักการภารโรง) 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานแม่บ้าน) 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 

 

 
ส านักปลัด อบต.เขาสมอคอน มีความแตกต่างกัน จ านวน 3 อัตรา/ต าแหน่ง ที่มีการก าหนดเจ้าพนักงานปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากมีรถบรรทุกน้ าที่ได้รับจากอ าเภอท่าวุ้ง และประกอบกับมีงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดูแลปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการอ านวยความสะดวกในการใช้น้ าในช่วงฤดูแล้งเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนต าบลบางลี่ หมาย
เหตุ (ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 36 ตร.กม. (ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 45 ตร.กม. 

ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง จ านวน 
กองคลัง  กองคลัง   

ผู้อ านวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นักวิชาการเงินและบญัชี ปก./ชก. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ปง./ชง. 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดัเก็บรายได้  

 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
นักวิชาการเงินและบญัชี ปก./ชก. 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานด้านจดัเก็บรายได้) 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานด้านพสัด)ุ 

 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 

 

กองคลัง มีความแตกต่างกันในจ านวนต าแหน่ง อบต.บางลี่ ยุบเลิกต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ต าแหน่ง  
 

/กองช่าง............... 
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การเปรียบเทียบอัตราก าลังระหว่าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดและโครงสร้างใกล้เคียงกัน (Benchmarking) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนต าบลบางลี่  

หมาย
เหตุ 

(ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 36 ตร.กม. (ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 45 ตร.กม. 
ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง จ านวน 
กองช่าง  กองช่าง   

ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีผ่ลติน้ าประปา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหน้าท่ีธุรการ) 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 

ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 

1 
1 
 

1 
 

 

 
กองช่าง  มีความแตกต่างกันของอัตราก าลังพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป    เนื่องจาก อบต.เขา
สมอคอน มีการด าเนินกิจการระบบประปา จ านวน 7 ระบบ และด้านการพัฒนา อนุมัติ อนุญาต และปริมาณงาน
ที่เพ่ิมมากข้ึน  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ าประปา เพ่ือให้
ซ่อมแซมระบบประปา และจดมาตรน้ า ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ทั้งนี้ 
พนักงานจ้างยังต้องมีความสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟูาได้อีกด้วย 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนต าบลบางลี่  

หมาย
เหตุ 

(ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 36 ตร.กม. (ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 45 ตร.กม. 
ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง จ านวน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองสวัสดิการสังคม   
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 
พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปง./ชง. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง./ชง. 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบดั 

 
1 
2 
1 
1 
1 
 

1 

ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. 

 

 
1 
1 

 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความแต่งต่างกันระหว่าง กองสวัสดิการสังคม  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนมีภาระงานที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข ด้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านเขาสมอคอน 

 
/กองการศึกษา........... 



30 

การเปรียบเทียบอัตราก าลังระหว่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดและโครงสร้างใกล้เคียงกัน (Benchmarking) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนต าบลบางลี่  
หมา
ยเหตุ 

(ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 36 ตร.กม. (ขนาดกลาง) ประเภทสามัญ  พื้นที่รับผิดชอบ 45 ตร.กม. 
ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง จ านวน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา) ต้น 
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครู คศ.2 
ครู - ครู คศ.1  (เอกอนุบาลและปฐมวัย) 
ครูผู้ช่วย (เอกอังกฤษ) 
ครูผู้ช่วย (เอกปฐมวัย) 
ครูผู้ช่วย (เอกสังคมศึกษา) 
ครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย) 
ครูผู้ช่วย (เอกวิทยาศาตร์) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี) 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยคร ู(เอกสังคมศึกษา) 
ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานจ้างทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา 
(คนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีภารโรง) 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหน้าท่ีธุรการ) 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหน้าท่ีทั่วไป) 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)  

 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา) ต้น 
ครู คศ.2 
 
 
 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานผูดู้แลเดก็) 
 
 
 

 
1 
1 
 
 
 
 

1 
 

1 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความแตกต่างกันในอัตราต าแหน่ง เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน มีภารกิจด้านกิจการโรงเรียน  
                8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  
                    ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้
ทราบลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                    ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 

          1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
          2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง  
              การโอน การย้าย การลาออก ฯลฯ 
          3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

/ขั้นตอนที่ 2..................... 
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          ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน  วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสม
หรือไม่ ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้
เหมาะสมและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคน
ในองค์การ 
                    แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                    1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม ่
                    2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                    3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มงานใดควรลด 
                    4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร 

              ด าเนินการแทน 
                    5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
                    6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                    7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                    8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน 
                       และงานอนาคต 
                    9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                    10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

          ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี้ 
                  1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                       1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และ
มีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและ
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                       1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                            การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                              1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                              1 สปัดาห์จะท า 5 วัน 
                              1 ปี จะมีวันท างาน  260  วัน 
                               วันหยุดราชการประจ าปี 13  วัน 
                               วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                               คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปุวย  7  วัน 
                               รวมวันหยุดใน 1 ปี  30 วัน 
                               *วนัท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี  230 วัน 
                               เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน  6  ชั่วโมง 
                               (08.30-16.30 น. - เวลาพักกลางวัน 1 ชม.  -เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                                   **เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ป ี(230x6) =1,380 ช่ัวโมง หรือ (1,380x60) =82,800 นาท ี

/ซึ่งในการก าหนด…………… 
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                               ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

          2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ
ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนด
จ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้าน
การเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

             2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
                       2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่  จึงไม่สามารถค านวณ
โดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณที่ซับซ้อนกว่านี้  การจะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ควรจะพิจารณาถึง
เปูาหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการก าหนดต าแหน่งให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   

                 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้วิเคราะห์การก าหนดภารกิจ ในการจัดคนลงสู่ต าแหน่งตาม
โครงสร้างส่วนราชการของการบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนที่จะด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางในกาวิเคราะห์ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ การเก็บสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการให้สอดคล้องเชื่อมโยงมุ่งสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ทันต่อเหตุการณ์ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จึงได้น าแนวคิดทฤษฎี Syatem Theory หลักการตามทฤษฎีเชิงระบบในการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาแผนงานโครงการกิจกรรม และการวิเคราะห์แบบ SWOT       
S: Strong (จุดแข็ง)  W: weak (จุดอ่อน) O: Opportunity (โอกาส)  T: threat (อุปสรรค)  
                 ในการก าหนดต าแหน่งโครงสร้างส่วนราชการในการจัดคนลงสู่ต าแหน่งให้ได้มาตรฐานตรงความรู้
ความสามารถ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566) โดยมีการก าหนดอัตราก าลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ          
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มีรายละเอียดดังนี้ 

              วิสัยทัศน์ 
                   “เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็งและเมืองน่าอยู่” 
              พันธกิจ 
                   1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                   2. พัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
                   3. พัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว คนชรา ให้มีคุณธรรม มีความรู้ สุขภาพจิตดี สุขภาพ
อนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                   4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                   5. สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นทุกด้าน 
 

 
/ยุทธศาสตร์.............. 
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               ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
               ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
               ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการเกษตร 
               ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 

กรอบแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1. ด้านคมนาคม 
2. ด้านไฟฟูาสาธารณะ 
3. ด้านแหล่งน้ า 
4. ด้านผังเมืองรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 

1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ด้านการรณรงค์ปูองกันและบ าบัดรักษาโรค 
3. ด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
4. ด้านสังคมสงเคราะห ์
5. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณ ี
6. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการส่งเสริม
การเกษตร 

1.  ด้านการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และผลิตภัณฑ ์
2.  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ด้านการสร้างจิตส านึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
2. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการให้บริการ 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ อาคารและสถานที่ปฏิบัติงาน 
5. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

/แนวคิดทฤษฏี............. 
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แนวคิดทฤษฎีความเชื่อมโยงสอดคล้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ มุ่งสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน โครงการกิจกรรม โดยใช้เทคนิค (Swot Analysis) 
              การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เพื่อประเมินถึงโอกาส อุปสรรค หรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค Swot  Analysis  เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

           ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
จุดแข็ง 

(Streng = S) 
 

1. ด้านการบริหารจัดการ และความต้องการประชาชนมีความต้องการผู้น า ผู้บริหาร 
สนับสนุนแนวคิดและการก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
2. จ านวนต าแหน่งบุคลากร และอัตราที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

จุดอ่อน 
(Weakness = W) 

 

1. บางโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนไม่สามารถ
ด าเนินการได้เองทั้งหมด เช่น  การเขียนแบบอาคารก่อสร้างที่มีประมาณราคาท่ีจ าเป็นต้อง
มีวิศวกรในการรับรอง  
2. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนมีอยู่อย่างจ ากัด แต่ความ
ต้องการของประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส 
(Opportunity =O) 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดย
ที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจฯ 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
(Threat =T) 

โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สมอคอนยังไม่มีความช านาญและบุคลากร 

 

 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 2............... 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวตัิศาสตร์ 
วัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง และเมืองน่าอยู่ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และการส่งเสริมการเกษตร 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง 
(Streng = S) 

1. ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรตามแผนอัตราก าลังมีจ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับพร้อมจะด าเนินการตาม
นโยบายในการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 

จุดอ่อน 
(Weakness = W) 

1.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคม สาธารณสุขไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน ประชาชนมักให้ข้อมูลที่ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง 
2. ประชาชนยังรอความช่วยเหลือตามโครงการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ 
3. มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสังคมน้อย 

โอกาส  
 (Opportunity =O) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
(Threat =T) 

1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย 
3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 

           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการเกษตร 
จุดแข็ง 

(Streng = S) 
 

1. มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านต าบล 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 

จุดอ่อน 
(Weakness = W) 

 

1. การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งยั่งยืน เนืองจากขาดความรู่ในการบริหารงาน 
2. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

โอกาส 
 (Opportunity =O 

รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
(Threat =T) 

1.การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน 
2.ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนและราคาต่ า 

 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4............... 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
(Streng = S) 

 

1. ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 

จุดอ่อน 
(Weakness = W) 

 

1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ไม่มีการรณรงค์ปลูกปุาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ประชาชนไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจ านวนมากเนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากร
อย่างรวดเร็ว 

โอกาส 
(Opportunity =O) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน ไม่ว่าเป็นด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
(Threat =T) 

1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การกระจายผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภยัแล้ง /อุทกภัย 

           ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
จุดแข็ง 

(Streng = S) 
 

1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา 
ในด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
2.บุคลากรตามแผนอัตราก าลังมีจ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับพร้อมด าเนินการตาม
นโยบายในการบริหารงาน 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 

จุดอ่อน 
(Weakness = W) 

1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

โอกาส 
(Opportunity =O) 

1. การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของระดับท้องถิ่น จะท าให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพมากข้ึนและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
(Threat =T) 

1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงาน 
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วน าไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทัน
ก่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 

 
 
 
 

/รายละเอียดปริมาณงาน.......... 
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รายละเอียดปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนในปีงบประมาณ 2562 
               ตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา     เพ่ือจัดท ากิจกรรมโครงการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

56 56,606,620 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

43 15,329,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการส่งเสริม
การเกษตร 

7 1,128,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 50,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  

11 1,010,000 

รวม 121 74,124,120 

 

                 แผนงานยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี และการด าเนินกิจกรรม
โครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ จ านวน/โครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน ปรากฏในแผนที่ไดป้ฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

56 25 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

43 35 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการเกษตร 7 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

11 10 

รวม 121 80 
                     

            สูตรการค านวณ  
                      คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานทั้งหมด  =  จ านวนโครงการที่จัดท า x 100 
                      จ านวนโครงการทั้งหมด                  =  80 x 100 
                               121 
                      = 66.12 
 

 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1................. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

- ด้านคมนาคม 
- ด้านไฟฟูาสาธารณะ 
- ด้านแหล่งน้ า 
- ด้านผังเมืองรวม 

- ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- ผู้อ านวยการดกองช่าง 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นายช่างโยธา 
- ลูกจ้างประจ า (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีผ่ลิตน้ าประปา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
พัฒนาด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

-พัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ด้านการรณรงค์ปูองกันและ
บ าบัดรักษาโรค 
- ด้านการศึกษาและแหลง่เรียนรู้ 
- ด้างสังคมสงเคราะห ์
- ด้านศาสนาวัฒนธรรม และ
ประเพณ ี
- ด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- นักวิชาการศึกษา 

 

 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3................. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
และการส่งเสริมการเกษตร 

- ด้านการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ 
และผลิตภัณฑ์ 
- ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ด้านการสร้างจิตส านึก  
และตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
- หวัหน้าส านักปลัด 
- นักทรัพยากรบุคคล 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการเมือง การบริหาร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย 

-  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้และการให้บริการ 
- ด้านการประชาสัมพันธ์ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  ด้านการปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารและ
สถานที่ปฏิบัติงาน 
-  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย 

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู 
- เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ผช.ครู 
- พนักงานขับรถยนต์ 
- คนงานทั่วไป 

 

/ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงาน........... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

         

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       
 

                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 
                

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตรฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 
(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 

  ปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-001               
1 พิจารณา ความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่ต้องใช้ความ

ช านาญเกี่ยวกับการบริหาร 
30 12 12 12 12 30 0.004 

2 จัดท าร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีโดยด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี ้         

   - มอบหมายให้ส่วนการคลังรายงานสถิติการคลัง, รายงานสถานะ การคลัง  60 1 1 1 1 60 0.001 

   - ประมาณการรายรับในปีงบประมาณเพื่อจดัท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 90 2 2 2 2 90 0.002 

   - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทุกหนว่ยงานและมอบหมายให้แตล่ะหนว่ยงาน จัดท ารายงาน 60 5 5 5 5 60 0.004 

3 พิจารณาอนุญาต อนุมัติ การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. 60 36 36 36 36 60 0.026 

4 พิจารณาเอกสารสญัญา 30 2 2 2 2 30 0.001 

5 ร่วมกับผู้บริหารก าหนดนโยบาย จัดวางระบบงานในการบริหารในหน่วยงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 60 2 2 2 2 60 0.001 

6 ให้ค าปรึกษาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและร่วมแก้ปัญหาท้องถิ่น 60 2 2 2 2 60 0.001 

7 พิจารณาวางแผนอัตราก าลังและงบประมาณของท้องถิ่น 60 1 1 1 1 60 0.001 

8 ประมาณการรายจา่ยของแต่ละหน่วยงานเพื่อรวบรวมเป็นร่างข้อบญัญัติงบประมาณ 120 1 1 1 1 120 0.001 

   - รวบรวมรายงานประมาณการ รายรับ - รายจ่าย เพื่อจัดท าเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 30 1 1 1 1 30 0.000 

 
/ล าดับ 8 -ตรวจสอบและวิเคราะห์........... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตรฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณเฉลี่ย 
3 ปี 

(ย้อนหลัง) 

เวลาท่ีใช้ใน
การด าเนินงาน

(นาที) 

อัตราก าลังท่ี 
ในการ

ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 ท่ีต้องการ 
(นาที) (คน) 

ยอดยกมา             0.043 

ปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-001        
   - ตรวจสอบและวิเคราะห์งบประมาณ 60 1 1 1 1 60 0.001 

   - เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาและอนุมัติให้ต้ังงบประมาณ 15 1 1 1 1 15 0.000 

   - เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณผ่านสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 60 1 1 1 1 60 0.001 

   - เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายอ าเภออนุมัติ 60 1 1 1 1 60 0.001 

   - ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อให้ประชาชนทราบ 5 1 1 1 1 5 0.000 

9 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล   30 1 1 1 1 30 0.000 

10 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 20 7 7 7 7 20 0.002 

   - ตรวจทานบันทึกข้อความเอกสารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 15 1 1 1 1 15 0.000 

   - ตรวจใบเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ 15 350 350 350 350 15 0.063 

   - เสนอใบขออนุมัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ / สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา 

15 1 1 1 1 15 0.000 

   - ประกาศให้ประชาชนทราบ 5 8 8 8 8 5 0.000 

   - รายงานใบขออนุมัติโอนงบประมาณให้อ าเภอทราบ 5 7 7 7 7 5 0.000 

11 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 30 1 1 1 1 30 0.000 

   - ตรวจทานบันทึกข้อความเอกสารขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 30 1 1 1 1 30 0.000 

   - ตรวจใบเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 15 1 1 1 1 15 0.000 

   - เสนอใบขออนุมัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ / สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา 

15 1 1 1 1 15  
     0.000 

   - ประกาศให้ประชาชนทราบ 5 12 12 12 12 5 0.001 

/ล าดับ 11. รายงานใบขออนุมัติ.......... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลามาตรฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณเฉลี่ย 
3 ปี 

(ย้อนหลัง) 

เวลาท่ีใช้ใน
การ

ด าเนินงาน
(นาที) 

อัตรา
ก าลังคนท่ี
ต้องการ 

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 

(นาที) 
ยอดยกมา             0.114 

ปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-001        

   - รายงานใบขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณให้อ าเภอทราบ 40 1 1 1 1 40 0.000 

12 จัดท าแผนปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     -  0.000 

   - จัดท าค าสั่งคณะท างานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15 2 2 2 2 15 0.000 

   - ประชุมคณะท างานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30 12 12 12 12 30 0.004 

13 จัดท าโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30 12 12 12 12 30 0.004 

   - ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชุมคณะท างานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30 12 12 12 12 30 0.004 

   - ด าเนินงานตามโครงการ 30 12 12 12 12 30 0.004 

   - ติดตามประเมินผล 15 4 4 4 4 15 0.001 

14 จัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนปีงบประมาณด าเนินการ 2,700 1 1 1 1 2,700 0.033 

   - ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

30 3 3 3 3 30 0.001 

   - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 30 3 3 3 3 30 0.001 

   - ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

60 1 1 1 1 60 0.001 

   - ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 5 1 1 1 1 5 0.000 

/ล าดับ 15. จัดท าแผน............. 

 



43 

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณเฉลี่ย 
3 ปี 

(ย้อนหลัง) 

เวลาท่ีใช้ใน
การ

ด าเนินงาน
(นาที) 

อัตราก าลังคน
ท่ีต้องการ ในการปฏิบัติงาน 

2564 2565 2566 
(นาที) 

  ยอดยกมา             0.167  
 ปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-001        

15 
จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น  
มีขั้นตอนดังนี ้

90 1 1 1 1 90 0.001 

  

 -  ร่วมกันกับคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

30 3 3 3 3 90 0.003 

  
 - ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานและเสนอ
ต่อนายก อบต. 

30 3 3 3 3 90 0.003 

  
 - ตรวจทานร่างแผนการด าเนินงานก่อนเสนอต่อ นายก อบต. เพื่อประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงานและปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

60 1 1 1 1 60 0.001 

16 งานเลือกตั้ง 2,700 1 1 1 1 2,700 0.033 

  
 - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล, สมาชิสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

60 1 1 1 1 60 0.001 

   - การรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งท่ีอยู่ในท้องถิ่น 2,700 1 1 1 1 2,700 0.033 

   - การจัดท าค าสั่ง, ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 30 20 20 20 20 600 0.145 

   - การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 60 1 1 1 1 60 0.001 
   - การจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 90 2 2 2 2 180 0.004 

   - การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น 30 2 2 2 2 60 0.001 

  
 - การสรรหาคณะกรรมการผู้ด าเนินการเลือกตั้ง เช่น กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง, 
กรรมการนับคะแนน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดประชุม อบรม
คณะกรรมการผูด้ าเนินการเลือกตัง้ 

30 1 1 1 1 30 0.000 

/ล าดับ 17. งานพิจารณา.......... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  
ปริมาณเฉลี่ย 

3 ปี 
(ย้อนหลัง) 

เวลาท่ีใช้ใน
การด าเนินงาน

(นาที) 

อัตราก าลังคน
ท่ีต้องการ 

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 

(นาที) 
ยอดยกมา             0.095 

ปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-001        

17 งานพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 60 110 110 110 110 60 0.080 

18 งานจัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเทจ็จริง และพยานหลักฐาน 9,000 8 8 8 8 9,000 0.870 

19 งานสอบสวนเปรียบเทียบการกระท าท่ีละเมดิข้อบังคับ อบต.  50 24 24 24 24 50 0.014 

20 งานรวบรวมข้อมลูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต. 60 30 30 30 30 60 0.022 

21 งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานนิติกร 15 250 250 250 250 15 0.045 

22 พิจารณาหนังสือราชการ มอบหมายงาน 15 1,452 1,452 1,452 1,452 15 0.263 

23 งานระบบควบคุมภายใน 960 4 4 4 4 960 0.046 

24 งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 
     

0 0.000 

  ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานคณุธรรม  จริยธรรมของ พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง  480 2 2 2 2 480 0.012 

  สนับสนุนช่วยเหลืองานบรรเทาสาธารณภัย  300 12 12 12 12 300 0.043 

  งานช่วยเหลืองานอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  ( อ ป .พร ) 1,200 1 1 1 1 1,200 0.014 

  คณะกรรมการด าเนินการจดัหาพสัดุตามโครงการและแผนงานประจ าปี  60 300 300 300 300 60 0.217 

  ร่วมประชุมคณะกรรมการทีไ่ดร้ับมอบหมาย 180 12 12 12 12 180 0.026 

  พิจารณา ข้อมลูเกี่ยวกับการเกษตร 15 300 300 300 300 15 0.054 

  ช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์ของ อบต.และต าบล 300 5 5 5 5 300 0.018 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.821 
/รองปลัด............... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 

                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 
 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการปฏิบัติงาน 
2564 2565 2566 

เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 

รองปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-002               
1 พิจารณา กลั่นกรองแผนปฏิบัติการและแผนการด าเนินงานของส่วนการศึกษา/ส่วน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1,440 2,880 2,880 2,880 2 2,880 0.034 

2 พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์และแผน 3 ปี ของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอารยิ์/รพ.
สต.บ้านเขาสมอคอน 

1,440 2,880 2,880 2,880 2 2,880 0.034 

3 งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การอ านวยความสะดวก การรักษาความ
สงบเรียบร้อยในการจดัเลือกตั้ง 

480 480 480 480 2 480 0.005 

4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัต ิแผนการใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาล (ถ่ายโอน)และ
โรงเรียนในสังกัด อบต.เขาสมอคอน 

480 1,440 1,440 1,440 3 1,440 0.017 

5 ตรวจสอบและอนุมตัิการใช้จ่ายเงินบ ารุง ของ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน 20 8,640 8,640 8,640 432 8,640 0.104 

 
 

/ล าดับ 6. ตรวจสอบ......... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ป ี 

ปริมาณ
งาน 

เวลาท่ีใช้ใน
การ อัตราก าลังที่ 

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ป ี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 
(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 

        รองปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-002 
6 ตรวจสอบและอนุมัติการจัดชื้อจัดจ้างของส่วนการศึกษา/ส่วน

สาธารณสุขฯ 
         20   360   360   360        840            20  0.203 

7 งานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง การสรรหา 
การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอนและเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน สั่งจ้างพนักงานจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

         60   30   30   30          70            60  0.051 

8 งานประสานและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับ
การแต่งตั้ง เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนงานร่วมกันกับส่วนราชการ
ต่างๆ  

         60   12   12   12          28            60  0.020 

9 งานก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

         30   12   12   12          28            30  0.010 

10 งานการเงิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินิภาษี
บ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และเป็นกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

         30   180   180   180        420            30  0.130 

 
/ล าดับ 11. งานการเงินทั่วไป............ 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 
รองปลัด อบต.  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-00-1101-002 
11 งานการเงินท่ัวไป ตรวจฎีกาเบิกจา่ยเงิน ลงนามถอนเงินจากธนาคารเป็น

กรรมการรักษาเงินของ อบต.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษโีรงเรือน ภาษี
บ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท ารายงานประจ าป ีเป็นกรรมการ
ตรวจรับพสัดุและควบคมุงานก่อสร้างเป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็น
กรรมการควบคุมการส่งรบัส่งเงิน  

            30   700   700   700   700              30  0.254 

12 งานด าเนินการตามกฏหมายและระเบียบค าสั่ง เช่น การอนุญาติ การอนุมัติ การ
แลผลประโยชน์ของ อบต. การประกอบการค้าซึ่งเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและหน้าที่อ่ืนๆ ตาม พรบ.สาธารณสุข 

            40   130   130   130   130              40  0.063 

14 งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ จัดให้มีและบ ารุงสถานทีส่ าหรบักีฬา จัดให้มี
และบ ารุงสวนสาธารณะ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ รักษาความสะอาดของถนน
ทางเดิน และที่สาธารณะ บ ารุงทางบกและทางน้ า  

            40   120   120   120   120              40  0.058 

15 งานด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบค าสั่ง เช่น การอนุญาต การอนุมัติ การ
ดูแลผลประโยชน์ของ อบต.การประกอบการค้าซึ่งเป็นท่ีรังเกียจหรอือาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและหน้าที่อ่ืนๆ ตาม พรบ.สาะณสุข 

            40   130   130   130   130              40  0.063 

16  งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติเพิม่เตมิ ข้อบัญญัตติ าบล รวมถึงการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

          500   10   10   10   10            500  0.060 

17 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย             60   36   36   36   36              60  0.026 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ  1.06 

 
/หัวหน้าส านักปลัด........... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 
 

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.  (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-2101-001 

1 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน โดยก าหนดเปูาหมาย 600 2400 2400 2400 2 2400 0.006 

 และผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานส านกันักปลัด        

2 ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติของ สป. 25 10,300 10,300 10,300 412 10,300 0.124 

3 ร่วมวางแผนการจัดองค์ความรู้ ส าหรับพนักงานในองค์กร 60 720 720 720 12 720 0.008 

4 ประมาณการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการโอน 180 1,440 1,440 1,440 8 1,440 0.017 

 เปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย        

5 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ประสานงานกับหน่วยงานต่างเพื่อจัดท างานต่างๆ 600 2,400 2,400 2,400 4 2,400 0.028 

6 จัดเตรียมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู ท าความเห็นเสนอผู้บริหารในการตดัสินใจ 45 10,800 10,800 10,800 240 10,800 0.13 

7 ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน ด้านธุรการ 10 27,000 27,000 27,000 2,700 27,000 0.326 

 
/ล าดับ 8.ควบคุมการด าเนินงาน............... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.  (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-2101-001 

8 ควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ(ฝึกอบรม/ซ้อมแผน/ให้ความรู้ ฯลฯ) 180 12 12 12 12 180 0.026 

9 ประชาสมัพันธ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบต่างๆ (อินเตอร์เน็ต /
หอกระจ่ายข่าว/หนังสือประชาสมัพันธ์/วิทยุชุมชน) 

40 384 384 384 384 40 0.186 

10 งานให้ค าแนะน าการวางแผนอตัราก าลัง 3 ปี  40 12 12 12 12 40 0.006 

11 ติดตามและประเมินผลของเจ้าหนา้ที่ในบังคับบัญชา  60 12 12 12 12 60 0.009 

12 ให้ค าแนะน า ปรึกษา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ีในบังคบับัญชา 30 288 288 288 288 30 0.104 

13 ติดต่อประสานงาน และจดัประชมุประชาคมการจดัท าแผนพัฒนาของ อปท.  240 11 11 11 11 240 0.032 

14 การด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 40 24 24 24 24 40 0.012 

15 รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ และร่วมเป็นคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

180 12 12 12 12 180 0.026 

16 ควบคุมการจดัท าแผนปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 180 7 7 7 7 180 0.015 

17 งานควบคุมภายใน 1,800 2 2 2 2 1,800 0.043 

18 เป็นผู้ช่วยเลขาศูนย์ประสานการเลือกตั้ง 10800 1 1 1 1 10800 0.130 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ  1.249 

 
/นักทรัพยากรบุคคล............. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
 ส านักปลัด  งานบริหารทั่วไป   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 
ส านักปลัด  งานบริหารทั่วไป  (นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3102-001      

1 จัดเก็บและรวบรวมข้อมลูสถิติปรมิาณงานเพื่อจดัท าแผนอัตราก าลงั 480 1 1 1 1 480 0.006 

2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 1,440 1 1 1 1 1,440 0.017 

3 ติดตามแผนพัฒนาบุคลากร 720 4 4 4 4 720 0.035 

4 จัดท าเรื่องบรรจุแต่งตั้ง ขอโอน ยา้ย  60 4 4 4 4 60 0.003 

5 ปรับวุฒิ และเลื่อนระดับของข้าราชการ 480 8 8 8 8 480 0.046 

6 จัดท าบัญชีรายละเอียดการจ้างและขออนุมัติจ้าง 60 15 15 15 15 60 0.011 

7 จัดท าสญัญาจ้างการจ้าง 30 15 15 15 15 30 0.005 

8 จัดท าเรื่องการลาทุกชนิด และงบเดือน ปี วันท าการของข้าราชการและลูกจ้าง 5 3,072 3,072 3,072 3,072 5 0.186 

9 จัดท าเรื่องพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของข้าราชการและลูกจ้าง 90 5 5 5 5 90 0.005 

10 จัดท าค าขอเครื่องราชอิสริยาภรณป์ระจ าป ี 60 42 42 42 42 60 0.030 

11 งานบ าเหน็จ บ านาญ               

 
/ล าดับ 12. งานสิทธิประโยชน์............ 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม เวลา

มาตราฐาน 
ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ใน

การ 
อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 

2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3) (4). (นาที) (คน) 

ส านักปลัด  งานบริหารทั่วไป  (นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3102-001  

12 งานสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง 60 62 62 62 62 60 0.045 

13 จัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการด าเนนิการทางประมวลจรยิธรรม 90 2 2 2 2 90 0.002 

14 งานปรับปรุงโครงสร้างภายในส่วนราชการการมอบหมายงาน  จัดท าแผนผัง 
แผนภูมสิายบังคับบญัชา 

120 2 2 2 2 120 0.003 

15 งานจัดท าระบบข้อมลูบุคคล 180 40 40 40 40 180 0.087 

16 งานเลือกตั้ง 180 40 40 40 40 180 0.087 

17 การพัฒนาบุคลากร 180 40 40 40 40 180 0.087 

18 บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ 180 40 40 40 40 180 0.087 

19 การจัดท าข้อมลูทะเบียนประวตัิขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 

30 40 40 40 40 30 0.014 

20 การจัดท าข้อมลูทะเบียนประวตัิของผู้บริหารและสมาชิกสภา  อปท. 120 26 26 26 26 120 0.038 

21 การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเปาูหมายการประเมินตามหลักเกณฑ์นี้จากระดับองค์กร
สู่ระดับบุคคล 

60 27 27 27 27 60 0.020 

22 การจัดประชุมเจา้หน้าท่ีเพื่อติดตามประเมินผลจ านวน 1 ครั้งต่อเดอืนขึ้นไป 180 12 12 12 12 180 0.026 

23 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 90 2 2 2 2 90 0.002 

24 จัดท าค าสั่งดา้นการบริหารงานบุคคล 30 180 180 180 180 30 0.065 

 
/ล าดับ 25.การจัดท าแผน.............. 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน เวลาท่ีใช้ในการ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 
(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 

 ส านักปลัด  งานบริหารทั่วไป  (นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3102-001 
25 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร        240  12 12 12 12         240  0.035 
26 สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากร          60  12 12 12 12           60  0.009 
27 การฝึกอบรม          90  12 12 12 12           90  0.013 
28 จัดกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม          30  12 12 12 12           30  0.004 
29 การสร้างส่วนราชการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้          30  16 16 16 16           30  0.006 
30 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์         80  26 26 26 26         180  0.057 
31 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน         80  50 50 50 50         180  0.109 
32 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร        180  12 12 12 12         180  0.026 
33 งานธุรการ ลงทะเบียนหนังสือ เกษียณหนังสือ เสนองาน สืบค้นหนังสือ           15  300 300 300 300           15  0.054 
34 ร่าง - พิมพ์สัญญาจ้างพนักงาน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ้าง

พนักงานตามสัญญา 
21 20 20 20 20           21  0.005 

35 ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 20 32 32 32 32           20  0.008 
36 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 30 100 100 100 100           30  0.036 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.178 

 
 

/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน............. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
 ส านักปลัด  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

         

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

         

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการปฏิบัติงาน 
2564 2565 2566 

เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 

  ส านักปลัด  งานนโยบายและแผน  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3103-001  
1 งานรวบรวมวิเคราะห ์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน และการ

ประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
420 16 16 16 16 420 0.081 

2 งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

90 4 4 4 4 90 0.004 

3 รวบรวมสถิติรายได้ - รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 60 12 12 12 12 60 0.009 

4 งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง  และแผน
ประจ าป ี

480 2 2 2 2 480 0.012 

5 งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 90 12 12 12 12 90 0.013 

6 งานประสานงานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณูปการ ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลและหน่วยงานที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา 
การปฏิบัตติามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 

180 12 12 12 12 180 0.026 

 
/ล าดับ 17. จัดเตรียมเอกสาร.............. 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 
ส านักปลัด  งานนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เลขทีต่ าแหน่ง 51-3-01-3103-001  

17 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจดัท าแผน การจัดประชาคม 
แบบฟอร์มต่าง ๆ คู่มือ 

120 240 240 240 240 120 0.348 

18 เข้าร่วมกิจกรรมประชาคม รวบรวมข้อมูล บันทึก สรุป เสนอคณะกรรมการ 120 10 10 10 10 120 0.014 

19 รวบรวมข้อมลู สรปุนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่น เสนอหัวหน้างาน 90 12 12 12 12 90 0.013 

20 จัดท ารายงาน ข้อมลูเกี่ยวกับนโยบายและแผน 90 12 12 12 12 90 0.013 

21 จัดท าตัวช้ีวัดประสิทธิภาพประสิทธิผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 120 12 12 12 12 120 0.017 

22 สรุปผลการด าเนินงานโครงการในส่วนของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น
รูปเลม่ เพื่อมอบให้งานประชาสัมพันธ์ไว้เผยแพร่ต่อไป 

180 10 10 10 10 180 0.022 

23 คณะกรรมการตรวจรับ จดัซื้อจัดจ้าง ฯ 30 24 24 24 24 30 0.009 

24 บันทึกข้อมูลทะเบียนกลาง อปท. 90 2 2 2 2 90 0.002 

25 จัดพิมพ์ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 360 1 1 1 1 360 0.004 

26 ควบคุมภายใน จดัท าควบคุมภายใน 90 6 6 6 6 90 0.007 

27 บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ e-laas 90 12 12 12 12 90 0.013 

28 ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 30 192 192 192 192 30 0.070 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.1356 

 
/นักพัฒนาชุมชน.............. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

ส านักปลัด  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
     สูตรการค านวณ        

 จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที        

                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800)        

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม เวลา
มาตราฐาน 

ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 

2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (นาที) (คน) 

ส านักปลัด งานสวัสดิการและพฒันาการชุมชน  นักพัฒนาชุมชน (ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3801-001 

1 งานส ารวจข้อมลูเบื้องต้นเพื่อจดัท าแผนปฏิบตัิงาน 60 10 10 10 10 60 0.007 

2 งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและประชาชนท่ัวไปในท้องถิ่นให้มีความรู้  ทักษะด้านอาชีพ
เพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพิ่มรายไดต้่อครัวเรือน 

2,520 2 2 2 2 2,520 0.061 

3 รายงานรวบรวมข้อมูลทีส่ าคัญของกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น 240 15 15 15 15 240 0.043 

4 งานวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการวางแผนงานในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 480 15 15 15 15 480 0.087 

5 งานส่งเสรมิการรวมกลุม่ของประชาชนในท้องถิ่น 180 38 38 38 38 180 0.083 
6 งานให้ค าแนะน า  ปรึกษา  ติดตามและประเมินผลของกลุ่มอาชีพ 240 15 15 15 15 240 0.043 

7 งานส่งเสรมิประเพณ ี วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ในท้องถิ่น
สืบไป 

360 8 8 8 8 360 0.035 

8 งานสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ 3 8,160 8,160 8,160 8,160 3 0.296 

9 งานสงเคราะห์ผู้พิการ 3 1,320 1,320 1,320 1,320 3 0.048 

10 งานสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส ์ 3 12 12 12 12 3 0.000 

 
/ล าดับ 11.งานฝึกอบรม.................. 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 
 ส านักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   (นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-3801-001 
  
11 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 360 100 100 100 100 360 0.434 

12 งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าบริการขั้นพื้นฐานไปบริการ
แก่ชุมชนและช่วยเหลือประชาชน 

60 2 2 2 2 60 0.001 

13 งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน/งานด าเนินการพัฒนาชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

60 2 2 2 2 60 0.001 

14 งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม 
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน 

60 12 12 12 12 60 0.009 

15 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและส่งเสริมจริยธรรม,สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
และกิจกรรมนันทนาการ 

60 12 12 12 12 60 0.009 

16 งานติดตามผลงาน / ประเมินผล และจัดท ารายงานตา่ง ๆ 60 12 12 12 12 60 0.009 

17 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 20 60 60 60 60 20 0.014 

  คณะกรรมการตรวจรับ จดัซื้อจัดจ้าง ฯ        

  งานถ่ายเอกสารสัญญาจ้างเศรษฐกิจชุมชน        

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.566 

 
/เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย......... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
ส านักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

         

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

         

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการ อัตราก าลังที ่

ในการปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 
เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 

ส านักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)เลขที่ต าแหน่ง 51-3-01-4805-001 
1 การจัดท าแผนปฏิบตัิการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั  1,800 1 1 1 1 1,800 0.022 

2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล  

1,080 10 10 10 10 1,080 0.130 

3 ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนอพยพประชาชนจากพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย  1,080 4 4 4 4 1,080 0.052 

4 วิเคราะห์และประเมินความเสีย่งภยัในพ้ืนท่ีเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 240 10 10 10 10 240 0.029 

5 เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์และรายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 360 30 30 30 30 360 0.130 

6 รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมลูและรายงานสถานการณ์สาธารณภัย รวมทั้งประสานการช่วยเหลือ 
บรรเทาเหตุเบื้องต้น  

180 28 28 28 28 180 0.061 

 
 

/ล าดับ 7.ประสานการจัดหา......... 
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/ลูกจ้างประจ า.......... 
 
 
 

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 

ส านักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏบิัติงาน/ช านาญงาน) เลขทีต่ าแหน่ง 51-3-01-4805-001 
7 ประสานการจดัหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมทั้ง

การบูรณะพื้นท่ีประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
          180  28 28 28 28           180  0.061 

8 สนับสนุน ส ารวจและประเมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

          480  14 14 14 14           480  0.081 

9 ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน และภาคีเครือข่ายในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

            30  312 312 312 312             30  0.113 

10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

            30  312 312 312 312             30  0.113 

11 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล      10,080  2 2 2 2      10,080  0.243 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.031 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
ส านักปลัด  งานกิจการสภา อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 

        ส านักปลัด  งานกิจการสภา อบต.  ลูกจ้างประจ า  (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) (กลุม่ 1.) 
1 ลงทะเบียนรบั-ส่งหนังสือ 10 1,200 1,200 1,200 1,200 10 0.145 

2 ลงทะเบียนคมุค าสั่ง 40 315 315 315 315 40 0.152 

3 จัดหนังสือเข้าแฟูมเพื่อเสนอผู้บรหิาร 60 96 96 96 96 60 0.070 

4 จัดท าร่าง โตต้อบ บันทึก ย่อเรื่อง  30 240 240 240 240 30 0.087 

5 รวบรวมข้อมลูพื้นฐานและข้อมูลทัว่ไป 60 240 240 240 240 60 0.174 
6 จัดเก็บรักษา ยมื และท าลายหนังสือ 1,800 2 2 2 2 1,800 0.043 

7 จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม 60 12 12 12 12 60 0.009 
8 รวบรวมสถิติต่างๆ 360 4 4 4 4 360 0.017 

9 จัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงาน 360 4 4 4 4 360 0.017 
๑๐ บันทึกการใช้รถ รวบรวม สรุปเสนอผู้บริหาร 40 240 240 240 240 40 0.116 

 
 

/ล าดับ 11.งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.......... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ป ี 

ปริมาณ
งาน 

เวลาท่ีใช้ใน
การ อัตราก าลังที่ 

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ป ี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 
(นาที) (3)  (4). (นาที) (คน) 

        ส านักปลัด  งานกิจการสภา อบต.  ลูกจ้างประจ า  (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) (กลุม่ 1.) 
๑๑ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ          30          12          12          12          12           30  0.002 
๑๒ จัดท ากีฎาเบิกจ่ายต่างๆ ภายในส านักปลัด          40        360        360        360        360           40  0.174 
๑๓ งานธุรการของกิจการสภา        360            4            4            4            4         360  0.017 
๑๔ รวบรวมเอกสารเพื่อจัดท ารายงาน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน          30          10          10          10          10           30  0.004 
๑๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย          60        200        200        200        200           60  0.145 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.17 

 
 
 
 
 

/ผอ.กองคลัง......... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการปฏิบัติงาน 
2564 2565 2566 

เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

   กองคลัง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-2102-001  
1 วินิจฉัยวางแผนจัดระบบการท างานบริหารจดัการงานต่าง ๆ ของหน่วยคลังและพสัด ุ 30 90 90 90 3 90 0.001 

2 ตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งเปูาหมายและวงเงิน 30 120 120 120 4 120 0.001 

3 ก ากับตรวจสอบและดูแลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน โดยก ากับ ดูแล ตรวจสอบ 
การรับ-จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 

30 360 360 360 12 360 0.004 

4 วิเคราะห์งบการเงินเสนอผู้บริหาร 240 960 960 960 4 960 0.011 

5 ศึกษาวิเคราะห์และจัดท ารายงานแสดงฐานะการเงินทุกเดือน ทุกไตรมาส และประจ าปี 
เพื่อเสนอผู้บริหาร 

120 1,440 1,440 1,440 12 1,440 0.017 

6 ก ากับดูแล ตรวจสอบ การรายงานงบการเงิน 60 720 720 720 12 720 0.008 

7 ประเมินผลและจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน 240 7,200 7,200 7,200 30 7,200 0.087 

 
 
 

/ล าดับ 8.ตรวจสอบเอกสาร............. 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม เวลา

มาตราฐาน 
ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ใน

การ 
อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 

2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (นาที) (คน) 

 กองคลัง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-2102-001  

8 ตรวจสอบเอกสารที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมาเบิกจา่ย จากเงินรายได้ เงินงบประมาณ 20 21,400 21,400 21,400 1,070 21,400 0.258 

9 เก็บรวบรวมเอกสารทางการเงิน,ระเบียบตา่งๆ 240 3,600 3,600 3,600 15 3,600 0.043 

10 เก็บข้อมูลการเบิกจ่าย เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 30 6,000 6,000 6,000 240 6,000 0.072 

11 จ่ายเงินให้กับหน่วยงาน,บริษัทห้างร้านต่างๆ 15 3,600 3,600 3,600 240 3,600 0.043 

12 หักภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่งคลัง 60 14,400 14,400 14,400 240 14,400 0.173 

 งานบัญชี        

13 ก ากับดูแล การลงบัญชีให้เป็นไปท่ีกฎหมายก าหนด 30 7,200 7,200 7,200 240 7,200 0.086 

14 ก ากับดูแล ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน 90 10,800 10,800 10,800 12 10,800 0.13 

15 ก ากับดูแล ตรวจสอบแผนการใช้จา่ยเงิน 240 2,880 2,880 2,880 12 2,880 0.034 

16 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท ารายงานต่าง ๆ 30 360 360 360 12 360 0.004 

 งานพัสด ุ        

17 ก ากับดูแล การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ จัดท าแผนจดัหาพัสดุครภุัณฑ์ประจ าป ี
รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายพัสดุให้เป็นไปตามแผน 

240 1,440 1,440 1,440 6 1,440 0.017 

18 ก ากับดูแล การจัดท ารายงานพัสดคุงเหลือประจ าป ี 60 4,320 4,320 4,320 72 4,320 0.052 

19 ก ากับดูแล ท าทะเบยีนครภุัณฑ์ บญัชีทรัพย์สิน 240 1,440 1,440 1,440 6 1,440 0.017 

/ล าดับ 20.ให้ค าปรึกษา........ 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม เวลา

มาตราฐาน 
ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ใน

การ 
อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 

2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (นาที) (คน) 

 กองคลัง  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-2102-001  

 งานพัสด ุ        

20 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบยีบพัสด ุ 240 6 6 6 6 240 0.017 

21 ก ากับดูแล การจัดท าบัญชีพัสดุคงเหลือ บัญชีทรัพยส์ิน ท าทะเบียนวัสดุครภุัณฑ ์ 240 6 6 6 6 240 0.017 

22 ก ากับดูแล การด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 15 240 240 240 240 15 0.043 

23 ก ากับดูแล การด าเนินการซ่อมและบ ารุงครภุัณฑ ์ 60 240 240 240 240 60 0.174 

24 ควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างกองคลัง 30 16 16 16 16 30 0.005 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.314 

 
 
 
 
 
 

/นักวิชาการเงินและบัญชี........... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

กองคลัง  งานการเงิน  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

กองคลัง  งานการเงิน (นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-3201-001 

1 จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมือ่สิ้นปี      21,600  1 1 1 1      21,600  0.261 

2 จัดท ารายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจ าเดือน        1,080  12 12 12 12        1,080  0.157 

  และเอกสารประกอบ               

3 จัดท ารายงานสถิติการคลังประจ าปี             60  1 1 1 1             60  0.0007 

4 ตรวจสอบยอดเงินทุกฏีกาที่วางเบกิ             15  1,070 1,070 1,070 1,070             15  0.194 

5 จัดท าและน าส่งรายงานข้อมูลรบั-จ่ายจริง             60  12 12 12 12             60  0.008 

6 ตรวจสอบการรับเงินรายได้ทุกประเภท ให้ตรง             60  240 240 240 240             60  0.174 

  กับใบน าส่ง , และใบเสร็จรับเงิน               

7 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารฏีกาที่วางเบิก             30  1070 1070 1070 1070             30  0.388 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.1827 

 
/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี........ 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองคลัง  งานบัญชี  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 กองคลัง  งานบัญชี  (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-4201-001 

1 ลงบัญชีเงินสดรับ , เงินสดจ่าย , ทะเบียนเงิน 60 1070 1070 1070 1070 60 0.775 

  รายรับ , ทะเบียนรายจ่าย        

2 จัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินรับฝากในสว่นของกองคลัง 30 70 70 70 70 30 0.025 

3 ลงระบบสารสนเทศ E-Plan 30 20 20 20 20 30 0.007 

4 ลงระบบรายงานข้อมูลใหค้ลังจังหวัด 60 12 12 12 12 60 0.009 

5 ตรวจสอบความเรียบร้อยของฏีกาก่อนจัดเก็บ 15 1070 1070 1070 1070 15 0.194 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.01 

 
 
 

/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี........ 
 
 



66 
ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

กองคลัง  งานการเงิน  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 สูตรการค านวณ        

 จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที        

                          เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800)        

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 

2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (นาที) (คน) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญช ี        

1 จัดท าฎีการเบิกจ่ายในกองคลัง 30 300 300 300 300 30 0.108 

2 บันทึกข้อมูลระบบ e-laas 20 1,100 1,100 1,100 1,100 20 0.265 

3 จัดเก็บเอกสารประกอบฏีกา ให้ครบทุกส่วน 60 1,100 1,100 1,100 1,100 60 0.797 

 ราชการ        

4 จัดท าฏีกาเงินเดือนภายในวันท่ี  15 ของเดือน 60 150 150 150 150 60 0.108 

5 ลงรับฎีกาเพื่อการเบิกจ่าย 20 1,100 1,100 1,100 1,100 20 0.265 

6 ตัดการด์ทะเบียนรายจา่ย 20 1,100 1,100 1,100 1,100 20 0.265 

7 ลงสมดุคุมการจ่ายเช็ด เขียนเช็ค 20 100 100 100 100 20 0.024 

8 รวบรวมฎีกาของแต่ละกองเพื่อเบกิจ่าย 30 1,100 1,100 1,100 1,100 30 0.399 

9 บันทึกข้อมูลสมดุเงินสดจ่าย 5 1,100 1,100 1,100 1,100 5 0.066 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 2.297 

 
/เจ้าพนักงานพัสดุ........... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองคลัง  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       
 

                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 
       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี 
ปริมาณงาน 
เฉลี่ย 3 ปี 

 

เวลาที่ใช้ใน
การ

ด าเนินงาน 
(นาที) 

อัตราก าลัง
ทีต่้องการ 

(คน) 
ในการ

ปฏิบัติงาน 
2564 2565 2566 

(นาที) (3) 
 

 กองคลัง  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  (เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-4203-001  

1 การจัดซื้อ,จัดหา,จัดจ้าง ต่าง ๆ 60 500 500 500 500 60 0.362 

2 จัดท าทะเบียนวสัดุครุภณัฑ ์ 60 30 30 30 30 60 0.022 

3 จัดท าทะเบียนคมุการเบิกจ่ายวสัด,ุครุภณัฑ ์ 60 500 500 500 500 60 0.362 

4 จัดท าเอกสารในการจดัซื้อจัดจา้ง 60 500 500 500 500 60 0.362 

5 จัดท าทะเบียนและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับคุมเงินประกันสัญญา 15 30 30 30 30 15 0.005 

6 จัดท าทะเบียนและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการคุมการซ่อมแซมครภุัณฑ์ 60 30 30 30 30 60 0.022 

7 จัดท าเอกสารประกอบการถอนเงนิประกันสญัญา 60 10 10 10 10 60 0.007 

8 จัดท าเอกสารรายงานพัสดุประจ าปี 5,400 1 1 1 1 5,400 0.064 

9 จัดท าหนังสือรับรองผลงาน 15 5 5 5 5 75 0.0009 

10 จัดท าเอกสารในการตดัจ าหน่ายพสัด ุ 10800 1 1 1 1 10,800 0.13 

11 จัดท าเอกสารในการตดัจ าหน่ายพสัด ุ 60 100 100 100 100 6,000 0.072 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.4089 

 
/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้......... 

 



68 
ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

กองคลัง   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 สูตรการค านวณ       

           จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที       

                                            เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อป(ี82,800)       

 ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 

2564 2565 25606 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน 
ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (นาที) (คน) 
กองคลัง  (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-4204-001  

1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 30 1,118 1,118 1,118 1,118 30 0.405 
2 จัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 240 67 67 67 67 240 0.194 
3 จัดเก็บภาษีปาูย 480 7 7 7 7 480 0.04 
4 จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมลูฝอย 490 2 2 2 2 490 0.011 
5 จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ 5 50 50 50 50 5 0.003 
6 ท าหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างช าระภาษ ี 25 1,211 1,211 1,211 1,211 25 0.365 
7 จัดท าใบน าส่ง 20 240 240 240 240 20 0.057 
8 จัดท าแผนการจัดเกบ็ภาษีต่างๆ 60 2 2 2 2 60 0.001 
9 จัดเตรียมเอกสารใบเสร็จรับเงิน 60 3 3 3 3 60 0.002 

10 ส ารวจข้อมลูผูเ้สียภาษีรายใหม ่ 120 20 20 20 20 120 0.001 
11 จัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์ 30 20 20 20 20 30 0.007 
12 จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 10 300 300 300 300 10 0.036 

 
/ล าดับ 13.จัดท าสมุด................. 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม เวลา

มาตราฐาน 
ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ใน

การ 
อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 

2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (นาที) (คน) 

 กองคลัง  (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-04-4204-001  

13 จัดท าสมดุเงินสดรับ 30 240 240 240 240 30 0.086 

14 ประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 30 67 67 67 67 30 0.024 

15 ประเมินค่ารายปีภาษีปูาย 30 7 7 7 7 30 0.002 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.234 

 
 
 
 
 

/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้.................. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 

2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (นาที) (คน) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้        

1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 5 958 958 958 958 5 0.057 

2 จัดเก็บภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 5 57 57 57 57 5 0.003 

3 จัดเก็บภาษีปาูย 7,200 7 7 7 7 7,200 0.608 

4 จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมลูฝอย 5 2 2 2 2 5 0 

5 จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ 5 7 7 7 7 5 0 

6 จัดท าทะเบียนและรายการต่างๆ 20 10 10 10 10 20 0.002 

7 ท าหนังสือแจ้งเตือนผุ้ค้างช าระภาษ ี 10 1,211 1,211 1,211 1,211 10 0.146 

8 จัดท าใบน าส่ง 20 240 240 240 240 20 0.057 

9 จัดท าแผนการจัดเกบ็ภาษีต่างๆ 60 2 2 2 2 60 0.001 

10 จัดเตรียมเอกสารใบเสร็จรับเงิน 10 2,235 2,235 2,235 2,235 10 0.269 

11 ส ารวจข้อมลูผูเ้สียภาษีรายใหม ่ 60 30 30 30 30 60 0.021 

 
/ล าดับ 12.จัดท าประกาศ........... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้               
12 จัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์ 30 2 2 2 2 30 0 

13 จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 10 300 300 300 300 10 0.036 

14 จัดท าสมดุเงินสดรับ 20 240 240 240 240 20 0.027 

15 ประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20 57 57 57 57 20 0.013 

16 จัดเก็บค่าใบอนุญาตตามพรบ.สาธารณสุข 30 30 30 30 30 30 0.01 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.25 

 
 
 
 

/กองช่าง........ 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-2103-001  
1 ประมาณราคาสิ่งก่อสร้างต่างๆ 2,400 20 20 20 20 2,400 0.579 
2 ตรวจทานงานออกแบบเขียนแบบ 1,440 10 10 10 10 1,440 0.173 

 
และงานประมาณราคาก่อสร้าง 

        
3 งาน พรบ.ควบคุมอาคาร 720 10 10 10 10 720 0.086 

 
และงาน พรบ.ขุด- ถมดิน 

        

4 ตรวจทานรายละเอียดโครงการ 480 20 20 20 20 480 0.115 

5 ตราจสอบควบคุมงานโครงการก่อสร้าง 480 20 20 20 20 480 0.116 

6 ร่างตอบหนังสือราชการกองช่าง 30 50 50 50 50 30 0.018 

7 พิจารณาหนังสือราชการ 30 50 50 50 50 30 0.018 

8 เสนอเรื่องขออนุมัตโิครงการก่อสรา้ง 60 50 50 50 50 60 0.036 

 
/ผู้อ านวยการกองช่าง ข้อ 9........ 

 



73 

 
 
 
 

/นายช่างโยธา........ 

 
 
 
 
 

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-2103-001   
9 งานวางแผนโครงการก่อสร้าง 720 50 50 50 50 720 0.434 

10 วางแผนการตรวจสอบงานสาธารณูปโภค 480 10 10 10 10 480 0.057 

11 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย        

 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 720 50 50 50 50 720 0.434 

 คณะกรรมการตรวจรับ จดัซื้อจัดจ้าง ฯ 720 100 100 100 100 720 0.869 

 ควบคุมภายใน 720 8 8 8 8 720 0.069 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 3.004 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองช่าง  งานก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 กองช่าง  งานก่อสร้าง  (นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-05-4701-001  
1 งานส ารวจพ้ืนท่ีสิ่งก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค 2,880 15 15 15 15 2,880 0.521 

2 รวบรวมข้อมลูการส ารวจ....ก่อสรา้ง 1,440 15 15 15 15 1,440 0.26 

3 งานออกแบบและเขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง 500 15 15 15 15 500 0.09 

4 งานเขียนแบบ ลอกแบบ อาคารสิง่ก่อสร้าง 1,440 20 20 20 20 1,440 0.347 

5 ก าหนดรายการและงบประมาณการก่อสร้าง 2,880 20 20 20 20 2,880 0.695 

6 ควบคุมงานก่อสร้างและช่วยวางแผนในการวางโครงการ 480 20 20 20 20 480 0.116 

7 งาน พรบ.ควบคุมอาคารและพรบ.ขุดดินถมดิน 2,400 18 18 18 18 2,400 0.521 

8 ดูแลและตรวจสอบบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างและงานสาธารณโูภตต่างๆ 4,320 30 30 30 30 4,320 1.565 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 4.115 

 
 

/ผู้ช่วยนายช่างโยธา.......... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

กองช่าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการปฏิบัติงาน 
2564 2565 2566 

เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา               
1 งานส ารวจพื้นที่สิ่งก่อสร้างและแผนงานสาธารณูปโภค 2,880 15 15 15 15 2,880 0.521 
2 รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่มการส ารวจ 1,440 15 15 15 15 1,440 0.26 
3 งานออกแบบและเขียนแบบประมาณราคาก่อสร้าง 480 15 15 15 15 480 0.086 
4 งานเขียนแบบ ลอกแบบ อาคารสิ่งก่อสร้าง 600 25 25 25 25 600 0.181 
5 ก าหนดรายการและงบประมาณการก่อสร้างเบื้องต้น 600 20 20 20 20 600 0.144 
6 ช่วยควบคุมงานก่อสร้างและช่วยงานที่ปรึกษาในการวางแผนโครงการ 480 20 20 20 20 480 0.116 
7 ช่วยงานพรบ.ควบคุมอาคารและพรบ.ขุดดินถมดิน 2,400 18 18 18 18 2,400 0.521 
8 ช่วยดูแลส ารวจตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและงานด้านสาธารณณูปโภคต่างๆ 480 24 24 24 24 480 0.139 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.968 

 
/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ าประปา...... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองช่าง  งานประสานสาธารณูปโภค   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 

 
 สูตรการค านวณ        

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที        

 
เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800)        

ล าดับ 

 
 
 
 

ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 

2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)  (นาที) (คน) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีผลิตน้ าประปา        

1 จัดท าทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ประปา 1,440 12 12 12 12 1,440 0.208 

2 ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตน้ าประปา  จัดหาน้ าสะอาดบริการประชาชน และ
ดูแล บริเวณสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณระบบประปา 

480 24 24 24 24 480 
 

0.139 
 

 3 ติดตั้งประปาตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงระบบประปาให้พร้อมใช้งาน 480 20 20 20 20 480 0.115 

4 รวบรวมข้อมูล ปัญหา  อุปสรรค รายงานผู้บังคับบัญชา 480 12 12 12 12 480 0.069 

5 ท าการซ่อมแซมแก้ไขปัญหา   ประปาและระบบสูบจ่ายน้ าประปาท่ีช ารุด 960 48 48 48 48 960 0.556 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.087 

 
/ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข.............. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

         

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       
         

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-2104-001 
1 การวางแผนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนตามกลุม่เปูาหมายในเขตรับผดิชอบ 2,400 4 4 4 4 2,400 0.12 

2 การวางแผนการให้บริการปูองกันและควบคมุโรคติดต่อและโรคไมต่ดิต่อในเขตรับผิดชอบ 2,400 4 4 4 4 2,400 0.12 

3 การวางแผนให้บริการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในเขตรับผดิชอบ 2,400 4 4 4 4 2,400 0.12 

4 การวางแผนแก้ไขปญัหาสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภค 2,400 4 4 4 4 2,400 0.12 

5 การประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงาน 2,400 12 12 12 12 2,400 0.35 

6 การวางแผนก าลังคนและการบริหารทรัพยากรในการด าเนินงาน 2,400 6 6 6 6 2,400 0.17 

7 การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2,400 4 4 4 4 2,400 0.12 

8 การก าหนดนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2,400 4 4 4 4               2,400 0.12 

 
/ล าดับ 9. การวางแผน............ 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-2104-001 

9 การวางแผนนิเทศงาน ประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน        2,400          9,600     9,600      9,600     4         9,600    0.12  

10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

          180          2,160     2,160      2,160    12         2,160    0.03  

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ             1.36  

 
 
 
 

/นักวิชาการสาธารณสุข.......... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

         

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 (นักวิชาการสาธารณสขุ ปฏิบัตกิาร/ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-3601-001   และ  51-3-06-3601-002 
1 ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห ์ วิจัย  ส ารวจ รวบรวมข้อมลูทางวิชาการเบื้องต้นในงานด้าน

สาธารณสุข 
       1,440  12 12 12 12        1,440  0.21 

2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน  หรือรายงานการรวบรวมข้อมลูทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข   

       1,440  12 12 12 12        1,440  0.21 

3 ติดตามผลการศึกษา  วิเคราะห ์ และวิจัยงานดา้นสาธารณสุข  เพือ่น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

       1,440  12 12 12 12        1,440  0.21 

4 
พัฒนาเนื้อหา  องค์ความรู ้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข  และระบบ
บริการสุขภาพ  โดยบรูณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภมูิปัญญา  
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ 

       1,440  12 12 12 12        1,440  0.21 

5 ปฏิบัติการในการส่งเสรมิสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคมุ
ปูองกันโรคและภัยสุขภาพ   

          480  36 36 36 36           480  0.21 

 
/ล าดับ 6.จัดท าฐาน............ 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

(นักวิชาการสาธารณสขุ ปฏิบัติการ/ช านาญการ) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-3601-001   และ  51-3-06-3601-002 
6 

จัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข  เช่น ข้อมูลของผู้ปุวย  
กลุ่มเสี่ยง  บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ  ประชากร  สถานะสุขภาพ  ระบาด
วิทยา  สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 

480 12 12 12 12 480 0.07 

7 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจดัท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ใน
รูปแบบ   ต่าง ๆ  เพื่อการเรยีนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้าน
สาธารณสุข 

480 20 20 20 20 480 0.12 

8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน  ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ  สถานท่ีสาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

480 6 6 6 6 480 0.03 

9 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  480 12 12 12 12 480 0.07 

10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

180 12 12 12 12 180 0.03 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.36 

 
 

/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน............. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-4601-001 
1 ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้น ใน รพ.สต. 10 1,500 1,500 1,500 1,500 10 0.18 

2 ให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายเบือ้งต้นและให้ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์แก่
ประชาชนท่ัวไป 

10 1,500 1,500 1,500 1,500 10 0.18 

3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ประชาชนท่ัวไป รวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก 60 500 500 500 500 60 0.36 

4 ให้บริการด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการควบคุมปูองกันโรค 480 24 24 24 24 480 0.14 

5 ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา เช่น ช่วยควบคุมตรวจสอบและปฏิบตัิงาน  รวบรวมสถติิ
และข้อมลูการเกดิโรคติดต่อหรือโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข สอบสวนภาวะการเกิด
โรคในเบื้องต้น ตดิตามและรายงานการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อส่งตรวจ 

480 24 24 24 24 480 0.14 

6 ปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขในดา้นเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ทางสาธารณสุข 

480 24 24 24 24 480 0.14 

 
/ล าดับ 7.ให้บริการ.......... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-4601-001  
7 ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคในโรงเรียนและบริการอนามัยโรงเรยีน 480 2 2 2 2 480 0.01 

8 ให้บริการวางแผนครอบครัว 120 200 200 200 200 120 0.29 

9 การให้บริการสุขภาพภาคประชาชนและการประสานงานกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

480 24 24 24 24 480 0.14 

10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

180 12 12 12 12 180 0.03 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ       1.61  

 
 
 
 
 

/พยาบาลวิชาชีพ........... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานบริการสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-3602-001               
1 ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบ าบดัรักษาภายใต้การควบคุมของแพทย์ 20 3,000 3,000 3,000 3,000 20 0.72 

2 ให้บริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการให้การพยาบาล 10 6,000 6,000 6,000 6,000 10 0.72 

3 ศึกษา วิเคราะห ์คิดค้น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน 

120 24 24 24 24 120 0.03 

4 ปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัว และการผดุงครรภ ์ 120 100 100 100 100 120 0.14 

5 ปฏิบัติงานการสร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรคในคลินิกสุขภาพเด็กดี ใน รพ.สต. 60 480 480 480 480 60 0.35 

6 ปฏิบัติงานควบคุมปูองกันการติดเช้ือใน รพ.สต. 120 24 24 24 24 120 0.03 

7 ปฏิบัติงานดูแลคลังยาและการเก็บรักษายา เวชภัณฑ์และวัคซีนให้เปน็ไปตามมาตรฐาน 120 24 24 24 24 120 0.03 

8 ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ปุวยติดบา้นติดเตียงและสูงอายุระยะยาวร่วมกับ  สหวิชาชีพ
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

480 24 24 24 24 480 0.14 

 
/ล าดับ 9. ปฏิบัติงาน............... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-3602-001              
9 ปฏิบัติงานดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต. 

            30       1,200       1,200       1,200       1,200              30  
              

0.43  
10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย           180          120          120          120          120            180  
              

0.26  

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 2.89 

 
 
 
 

/เจ้าพนักงานทัตนสาธารณสุข.............. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานบริการสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

   

 
สูตรการค านวณ      

 

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

 

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

  

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  เจ้าพนักงานทัตนสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-4609-001 
1 ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุขในคลินิก 60  60,000   60,000   60,000   1,000   60,000  0.72 

2 ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนท่ัวไป 30  36,000   36,000   36,000   1,200   36,000  0.43 

3 ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอาย ุ 10  4,500   4,500   4,500   450   4,500  0.05 

4 ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันในนักเรียนโรงเรียนเขตรับผิดชอบ 20  10,000   10,000   10,000   500   10,000  0.12 

5 จัดเตรียมดูแลบ ารุงรักษา  เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้อยู่ในสภาพ 60  720   720   720   12   720  0.01 

 พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน        

6 ให้ความรู้  ค าแนะน า ข้อมลูเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที ่ 20  10,000   10,000   10,000   500   10,000  0.12 

 เกี่ยวข้อง  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน        

/ล าดับ 7. เก็บรวบรวม............. 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 เจ้าพนักงานทัตนสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 51-3-06-4609-001              
7 เก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อจัดท ารายงาน  และน าเสนอผู้บังคับบัญชา 120  1,440   1,440   1,440   12   1,440  0.02 

8 ประสานงานการท างานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไป 120  2,880   2,880   2,880   24   2,880  0.03 

 อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ        
9 จัดท าแผนการให้บริการส่งเสริมสขุภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชน 120  1,440   1,440   1,440   12   1,440  0.02 

10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี 180  2,160   2,160   2,160   12   2,160  0.03 

 เกี่ยวข้องหรือท่ีไดร้ับมอบหมาย        

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.56 

 
 
 

/ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด...... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานบริการสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

         

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

         

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด               
1 ปฏิบัติการด้านกายภาพบ าบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การบรกิารทาง

กายภาพบ าบัดแกผู่้ใช้บริการ 
30 2,000 2,000 2,000 2,000 30 0.72 

2 คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบ าบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสีย่ง 
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบ าบัดได้อยา่งถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และ
ทันเวลา 

10 2,000 2,000 2,000 2,000 10 0.24 

3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัด เพื่อพัฒนาการ
บริการผู้ปุวยให้มีคณุภาพ 

120 12 12 12 12 120 0.02 

4 ส่งเสริม ปูองกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
กายภาพบ าบัด 

60 200 200 200 200 60 0.14 

5 วางแผนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเปูาหมายทั้งในและนอกสถานบริการ 120 12 12 12 12 120 0.02 

 
/ล าดับ 6.ประสานการท างาน....... 
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ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด               

6 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 120 2 2 2 2 120 0.00 

7 สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เบื้องตน้แก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ปูองกันดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแล
ตนเองได ้

120 100 100 100 100 120 0.14 

8 ให้บริการข้อมลูทางวิชาการ จัดเกบ็ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัด 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรูต้่าง ๆ 
60 12 12 12 12 60 0.01 

9 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุกและออกเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้ปุวยรว่มกับ     สห
สาขาวิชาชีพ 

180 12 12 12 12 180 0.03 

10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 

180 12 12 12 12 180 0.03 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ       1.36  

 
/ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ........... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

 
 

/ล าดับ 9. ให้ค าแนะน า.......... 

เวลามาตราฐาน ปริมาณงาน เวลาทีใ่ชใ้นการ อตัราก าลังท่ี
ในการปฏิบัติงาน เฉล่ีย 3 ปี ด าเนนิงาน ท่ีต้องการ

(นาที) (3) (นาท)ี (คน)

1 ก ากบัดูแลส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มรีายละเอยีด
ขอบเขตของงานและการปฏิบัติ      4,680 28,080      28,080      28,080    6 28,080    0.34           

2 ก ากบัดูแลการจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก      1,080 4,320        4,320        4,320      4 4,320     0.05           
3 ก ากบัดูแลสนับสนุนบุคลากร วสัดุอปุกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพือ่

ประโยชน์ทางการศึกษา         720 8,640        8,640        8,640      12 8,640     0.10           
4 ก ากบัดูแลการจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน 1,080     4,320        4,320        4,320      12 4,320     0.05           
5 ส่งเสริมท านุบ ารุงและรักษาไวซ่ึ้งศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต

ประเพณีของท้องถิ่น วฒันธรรม 3,600     43,200      43,200      43,200    12 43,200    0.52           
6 ส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกฬีา 720        1,440        1,440        1,440      2 1,440     0.02           
7 ก าดับดูแลงานจัดสถานท่ีเพือ่การศึกษา 90         450          450          450        5 450        0.01           
8 ตรวจสอบดูแลจัดท าแผนการศึกษาท้องถิ่น 1,080     5,400        5,400        5,400      5 5,400     0.07           

13,050  95,850     95,850        95,850 36     95,850 1.16           ยอดยกไป

ล าดับ ส่วนราชการ/กจิกรรม
ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี 

2564 2565 2566

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขทีต่ าแหน่ง 51-3-08-2107-001

 /9.  ให้ค าแนะน า...............       
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/นักวิชาการศึกษา.......... 
 
 
 
 
 
 

เวลามาตราฐาน ปริมาณงาน เวลาทีใ่ชใ้นการ อตัราก าลังที่
ในการปฏิบัติงาน เฉล่ีย 3 ปี ด าเนนิงาน ทีต้่องการ

(นาที) (3) (นาท)ี (คน)

13,050  95,850     95,850     95,850   36 95,850  1.16           
9 ให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานแกค่รู 480        960          960          960        2 960        0.01           

10 ก ากบัดแลการจัดท าข้อมลูเกีย่วกนัการศึกษา จ านวนเด็กในพืน้ที่ 720        1,440        1,440        1,440      2 1,440     0.02           
11 ตรวจสอบบันทึกข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 720        2,880        2,880        2,880      4 2,880     0.03           
12 ก ากบัดูแลงานธรุการของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 30         1,500        1,500        1,500      50 1,500     0.02           

15,000  102,630   102,630   102,630 94 102,630 1.24          

ยอดยกมา

รวม

ล าดับ ส่วนราชการ/กจิกรรม
ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี 

2564 2565 2566

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขทีต่ าแหน่ง 51-3-08-2107-001
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

 
 

/ล าดับ 12.จัดท าติดตาม............. 

เวลามาตราฐาน ปริมาณงาน เวลาทีใ่ชใ้นการ อตัราก าลังท่ี
ในการปฏิบัติงาน เฉล่ีย 3 ปี ด าเนนิงาน ท่ีต้องการ

(นาที) (3) (นาท)ี (คน)

1 งานส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน      1,080 19,440      19,440      19,440    18 19,440    0.235         
2 งานเกีย่วกบัการจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก      1,080 19,440      19,440      19,440    18 19,440    0.235         
4 งานสนับสนุนบุคลากร วสัดุอปุกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพือ่ประโยชน์

ทางการศึกษา         480 5,760        5,760        5,760      12 5,760     0.070         
5 งานส่งเสริมท านุบ ารุงและรักษาไวซ่ึ้งศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

จารีตประเพณีวฒันธรรม 3,600     28,800      28,800      28,800    8 28,800    0.348         
6 งานส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกฬีา 720        1,440        1,440        1,440      2 1,440     0.017         
7 งานจัดสถานท่ีเพือ่การศึกษา 90         540          540          540        6 540        0.007         
8 จัดท าแผนการศึกษาท้องถิ่น 4,680     23,400      23,400      23,400    5 23,400    0.283         
9 จัดกจิกรรมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 720        2,880        2,880        2,880      4 2,880     0.035         

10 จัดท าข้อมลูเกีย่วกนัการศึกษา จ านวนเด็กในพืน้ท่ี 720        1,440        1,440        1,440      2 1,440     0.017         
11 บันทึกข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 720        1,440        1,440        1,440      2 1,440     0.017         

ล าดับ ส่วนราชการ/กจิกรรม
ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี 

2564 2565 2566

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขทีต่ าแหน่ง 51-3-08-3803-001



92 
 

 
 
 
 
 

/ครผูู้ช่วย-คร.ู.............. 
 
 
 
 
 
 

เวลามาตราฐาน ปริมาณงาน เวลาทีใ่ชใ้นการ อตัราก าลังที่
ในการปฏิบัติงาน เฉล่ีย 3 ปี ด าเนนิงาน ทีต้่องการ

(นาที) (3) (นาท)ี (คน)

13,890  104,580   104,580   104,580 29 104,580 1.263        
12 จัดท าติดตามประเมนิผลศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 480        1,920        1,920        1,920      4 1,920     0.023         
13 งานธรุการของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 30         2,400        2,400        2,400      80 2,400     0.029         
14 จัดและด าเนินการกจิกรรมส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 180        1,260        1,260        1,260      7 1,260     0.015         
15 งานอืน่ๆทีไ่ด้รับมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจรับ จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ 30         3,000        3,000        3,000      100 3,000     0.036         
ควบคุมภายใน 30         120          120          120        4 120        0.001         

1.368        

ยอดยกมา

รวมอัตราก าลงัทีต้่องการ

ล าดับ ส่วนราชการ/กจิกรรม
ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี 

2564 2565 2566

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ เลขทีต่ าแหน่ง 51-3-08-3803-001
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 
ครูผู้ช่วย-คร ู ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด กองการศึกษาฯ 

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

2 ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

3 จัดท าแผนการสอน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

4 บริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

5 สังเกต ุและเฝูาระวัง โรค และอัตรายที่จะเกิดกับเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก พัฒนาการของเดก็ ในสมุดประจ าตัวเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

7 สังเกตพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

8 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทยของท้องถิ่น 360 200 200 200 200 360 0.86 

รวมอตัราก าลังที่ตอ้งการ       5.44 

 
/ผู้ช่วยครู........... 



94 
ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู  ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด กองการศกึษาฯ 

1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

2 ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

3 จัดท าแผนการสอน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

4 บริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

5 สังเกต ุและเฝูาระวัง โรค และอัตรายที่จะเกิดกับเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก พัฒนาการของเดก็ ในสมุดประจ าตัวเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

7 สังเกตพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

8 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทยของท้องถิ่น 360 200 200 200 200 360 0.86 

รวมอตัราก าลังที่ตอ้งการ       5.44 

 
/ผู้อ านวยการสถานศึกษาฯ........... 

 



95 
ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ครู คศ.3/คศ.4) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-08-5500401               
1 งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มรีายละเอียดขอบเขตของงานและการ

ปฏิบัต ิ
360 200 200 200 200 360 0.860 

2 งานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน 360 200 200 200 200 360 0.860 

3 งานเกี่ยวกับการส่งเสรมิ และสนับสนุนการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ของประชาชน 

360 200 200 200 200 360 0.860 

4 งานสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 360 200 200 200 200 360 0.860 

5 งานส่งเสรมิท านุบ ารุงและรักษาไวซ้ึ่งศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารตีประเพณี
ของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา ด้านการด าเนินชีวิต 

360 200 200 200 200 360 0.860 

6 จัดท าแผนการศึกษาท้องถิ่น 360 200 200 200 200 360 0.860 

7 จัดท าติดตามประเมินผลโรงเรียน 360 200 200 200 200 360 0.860 

จ านวนอัตราท่ีต้องการ 6.020 
 

/ครู คศ.2......... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  ครู คศ.2 (ชก.) เลขที่ต าแหน่ง 51-3-08-6500103               
1 จัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

2 ส่งเสริมการเรียนรู ้พัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

3 จัดท าแผนการสอน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

4 บริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม ให้โรงเรียนน่าอยู ่ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

5 สังเกต ุและเฝาูระวัง โรค และอตัรายที่จะเกดิกับเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 บันทึกการเจรญิเตบิโตของเด็ก พัฒนาการของเด็ก ในสมดุประจ าตวัเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

7 ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

8 จัดท าโครงการตามที่ไดร้ับมอบหมาย ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

9 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย- คณะกรรมการตรวจรับ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

60 200 200 200 200 60 0.14 

 จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 4.86 

 
/ครูผู้ช่วย-ครู............. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  ครูผู้ช่วย-ครู                  
1 จัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

2 ส่งเสริมการเรียนรู ้พัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

3 จัดท าแผนการสอน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

4 บริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม ให้โรงเรียนน่าอยู ่ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

5 สังเกต ุและเฝาูระวัง โรค และอตัรายที่จะเกดิกับเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 บันทึกการเจรญิเตบิโตของเด็ก พัฒนาการของเด็ก ในสมดุประจ าตวัเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

7 ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

8 จัดท าโครงการตามที่ไดร้ับมอบหมาย ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

9 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย- คณะกรรมการตรวจรับ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

60 200 200 200 200 60 0.14 

 จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 4.86 

 
/ครูผู้ช่วย-ครู............ 

 



98 
ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ 

อัตราก าลัง
ที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  ครูผู้ช่วย-ครู                  
1 จัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

2 ส่งเสริมการเรียนรู ้พัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

3 จัดท าแผนการสอน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

4 บริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม ให้โรงเรียนน่าอยู ่ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

5 สังเกต ุและเฝาูระวัง โรค และอตัรายที่จะเกดิกับเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 บันทึกการเจรญิเตบิโตของเด็ก พัฒนาการของเด็ก ในสมดุประจ าตวัเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

7 ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

8 จัดท าโครงการตามที่ไดร้ับมอบหมาย ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

9 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย- คณะกรรมการตรวจรับ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

60 200 200 200 200 60 0.14 

 จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 4.86 

 
/บุคลากรสนับสนุนการสอน............. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี เลขที่ต าแหน่ง 37975 
1 จัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

2 ส่งเสริมการเรียนรู ้พัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

3 จัดท าแผนการสอน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

4 บริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม ให้โรงเรียนน่าอยู ่ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

5 สังเกต ุและเฝาูระวัง โรค และอตัรายที่จะเกดิกับเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 บันทึกการเจรญิเตบิโตของเด็ก พัฒนาการของเด็ก ในสมดุประจ าตวัเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

7 จัดท าโครงการตามที่ไดร้ับมอบหมาย ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

8 วัดผลประเมินผลการเรียน   งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 4.72 

 
/ผู้ช่วยครู.......... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู  โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย ์ อบต.               
1 จัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

2 ส่งเสริมการเรียนรู ้พัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

3 จัดท าแผนการสอน ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

4 บริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม ให้โรงเรียนน่าอยู ่ ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

5 สังเกต ุและเฝาูระวัง โรค และอตัรายที่จะเกดิกับเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 บันทึกการเจรญิเตบิโตของเด็ก พัฒนาการของเด็ก ในสมดุประจ าตวัเด็ก ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

7 จัดท าโครงการตามที่ไดร้ับมอบหมาย ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

8 วัดผลประเมินผลนักเรียน ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

9 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย        

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 4.72 

 
 

/พนักงานขับรถยนต์......... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 

เฉลี่ย 3 
ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถ โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ อบต.               
๑ งานบ ารุงรักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผดิชอบตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆของ

รถยนต ์
60 200 200 200 200 60 0.14 

2 เช็ดท าความสะอาดล้างรถ ฯ ( ๒ ครั้ง / สัปดาห์) 60 200 200 200 200 60 0.14 

๓ ดูแลการถ่ายน้ ามันเครื่อง ทุก ๒,๐๐๐ กม. และ ๘,๐๐๐กม. 60 200 200 200 200 60 0.14 

4 ตรวจเครื่องตรวจวดัระดับต่าง ๆ  ( ๒ ครั้ง /สัปดาห ์  ) 45 200 200 200 200 45 0.11 

๕ ตรวจการท างานของเครื่องยนต์ ไฟ เบรค แตร คลัท บังคับเลี้ยว ( ๒ ครั้ง /สัปดาห ์ ) 60 200 200 200 200 60 0.14 

6 งานตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนท่ีบกพร่อง และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์
สามารถจะแกไ้ขให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

90 200 200 200 200 90 0.22 

๗ ดูแลการเปลีย่น ,เปุาไส้กรองอากาศ จ านวน ๒ คัน ( ๒ ครั้ง /สปัดาห์   ) 60 200 200 200 200 60 0.14 
8 งานจัดท ารายงานการใช้รถยนต์ ฯ ในการปฏิบัติราชการไวเ้ป็นหลักฐานทุกครั้ง 45 200 200 200 200 45 0.11 

 
 

/ล าดับ 9.จัดท าแผนการรับ.......... 
 



102 

 

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 

เวลา
มาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  ปริมาณงาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถ โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์                
๙ จัดท าแผนการ รับ - ส่ง พนักงานหรืออุปกรณ์ ( ๑ ฉบับ/ เดือน ) 45 200 200 200 200 45 0.11 

10 งานจัดท าบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ ฯ ที่จ าเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนท่ีไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป ได้แก ่

60 200 200 200 200 60 0.14 

๑๑ ส ารวจตรวจสอบและดูแลรักษายางล้อรถยนต์และการส่งเปลี่ยนยางล้อรถยนต์  60 200 200 200 200 60 0.14 

12 ส ารวจตรวจสอบและดูแลรักษาในการส่งเตมิน้ ายาแอร์รถยนต ์ 60 200 200 200 200 60 0.14 

๑๓ ส ารวจตรวจสอบและดูแลรักษาในการส่งเปลี่ยนน้ ามันเบรครถยนต ์ 60 200 200 200 200 60 0.14 

14 การส ารวจเส้นทางจัดท าแผนที่เดนิทางก่อนเดินทาง 180 200 200 200 200 180 0.43 

๑๕ งานควบคุมและการจัดระบบการใช้งานของยานพาหนะและตามที่ผูบ้ังคับบัญชา
มอบหมาย 

45 200 200 200 200 45 0.11 

16 งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 60 200 200 200 200 60 0.14 

๑๗ ช่วยงานส่วนโยธา เช่น ขนย้ายยางมะตอย งานซ่อมแซมถนนในพื้นที่ เทยางมะตอย 
ขนย้ายอุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น 

180 200 200 200 200 180 0.43 

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 2.94 

 
/บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา................ 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

         

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 พนักงานจ้างทั่วไป บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา  ปฏิบัติหน้าท่ี ภารโรง โรงเรียนอนุบาลพระศรอีาริย์ เลขที่ต าแหน่ง 19974 
๑ ดูแลเก็บกวาดเช็ดถูภายในและภายนอกอาคารเรยีน 120 200 200 200 200 120 0.28 

2 ซ่อมอุปกรณ์การเรียน เช่น โตะ๊ เก้าอ้ี ๑๒๐ 200 200 200 200 ๑๒๐ 0.28 

๓ ดูแลรดน้ าต้นไม่ ปลูกต้นไม ้ตัดกิ่งไม้และตดัหญ้าบริเวณรอบอาคารเรียน ๑๒๐ 200 200 200 200 ๑๒๐ 0.28 

4 กดน้ าดื่มใส่ถังให้นักเรียนส่งอาหารนักเรียนตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

๕ เก็บขยะเอาไปเผาท าลาย ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 ดูแลทรัพยส์ินของทางราชการมิใหสู้ญหาย ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

๗ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๓๖๐ 200 200 200  120  

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.98 

 
 

/คนงานทั่วไป กองการศึกษาฯ............... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

         

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าท่ีธุรการ 
๑ ดูแลเก็บกวาดเช็ดถูภายในและภายนอกอาคารเรยีน 120 200 200 200 200 120 0.28 

2 ซ่อมอุปกรณ์การเรียน เช่น โตะ๊ เก้าอ้ี ๑๒๐ 200 200 200 200 ๑๒๐ 0.28 

๓ ดูแลรดน้ าต้นไม่ ปลูกต้นไม ้ตัดกิ่งไม้และตดัหญ้าบริเวณรอบอาคารเรียน ๑๒๐ 200 200 200 200 ๑๒๐ 0.28 

4 กดน้ าดื่มใส่ถังให้นักเรียนส่งอาหารนักเรียนตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

๕ เก็บขยะเอาไปเผาท าลาย ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 ดูแลทรัพยส์ินของทางราชการมิใหสู้ญหาย ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

๗ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๓๖๐ 200 200 200  120  

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.98 

 
/คนงานทั่วไป......... 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

         

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าท่ีทั่วไป 
๑ ดูแลเก็บกวาดเช็ดถูภายในและภายนอกอาคารเรยีน 120 200 200 200 200 120 0.28 

2 ซ่อมอุปกรณ์การเรียน เช่น โตะ๊ เก้าอ้ี ๑๒๐ 200 200 200 200 ๑๒๐ 0.28 

๓ ดูแลรดน้ าต้นไม่ ปลูกต้นไม ้ตัดกิ่งไม้และตดัหญ้าบริเวณรอบอาคารเรียน ๑๒๐ 200 200 200 200 ๑๒๐ 0.28 

4 กดน้ าดื่มใส่ถังให้นักเรียนส่งอาหารนักเรียนตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

๕ เก็บขยะเอาไปเผาท าลาย ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 ดูแลทรัพยส์ินของทางราชการมิใหสู้ญหาย ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

๗ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๓๖๐ 200 200 200  120  

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.98 

 

 
/คนงานทั่วไป............. 
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณงานแต่ละส่วนราชการย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
สูตรการค านวณ      

       

 
จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ   = ปริมาณงาน X เวลามาตรฐานต่องานต่อนาที 

       

 
                                     เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี(82,800) 

       

         

ล าดับ ส่วนราชการ/กิจกรรม 
เวลามาตราฐาน ปริมาณย้อนหลัง 3 ปี  

ปริมาณ
งาน 

เวลาที่ใช้ใน
การ อัตราก าลังที ่

ในการ
ปฏิบัติงาน 2564 2565 2566 เฉลี่ย 3 ปี ด าเนินงาน ที่ต้องการ 

(นาที) (3)   (นาที) (คน) 

 พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต์ 
๑ ดูแลเก็บกวาดเช็ดถูภายในและภายนอกอาคารเรยีน 120 200 200 200 200 120 0.28 

2 ซ่อมอุปกรณ์การเรียน เช่น โตะ๊ เก้าอ้ี ๑๒๐ 200 200 200 200 ๑๒๐ 0.28 

๓ ดูแลรดน้ าต้นไม่ ปลูกต้นไม ้ตัดกิ่งไม้และตดัหญ้าบริเวณรอบอาคารเรียน ๑๒๐ 200 200 200 200 ๑๒๐ 0.28 

4 กดน้ าดื่มใส่ถังให้นักเรียนส่งอาหารนักเรียนตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

๕ เก็บขยะเอาไปเผาท าลาย ๖๐ 200 200 200 200 ๖๐ 0.14 

6 ดูแลทรัพยส์ินของทางราชการมิใหสู้ญหาย ๓๖๐ 200 200 200 200 ๓๖๐ 0.86 

๗ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๓๖๐ 200 200 200  120  

จ านวนอัตราก าลังที่ต้องการ 1.98 

 
 

 
/กรอบอัตราก าลัง 3 ปี................ 
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กรอบ หมาย
อัตรา เหตุ
ก าลัง

เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 1 1 1 1  -  -  -
ตรวจสอบภายใน

 -  -  -  -  -  -  -
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต.) 1 1 1 1  -  -  -

ส านักปลัด อบต.เขาสมอคอน (01)
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.สป.) 1 1 1 1  -  -  -
นักทรัพยากรบคุลช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -
นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -
นักพฒันาชมุชนช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -
เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -

ลูกจ้างประจ า
เจ้าหน้าท่ีธรุการ 1  1 1 1  -  -  -
พนักงานจ้างท่ัวไป
คนงานท่ัวไป ปฏิบติัหน้าท่ีบนัทึกขอ้มูล  -  1 1 1  +1  -  - ก าหนดเพิม่

กองคลัง อบต.เขาสมอคอน (04)
นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น  (ผอ.กองคลัง) 1 1 1  1  -  -  -
นักวชิาการเงินและบญัชปีฏิบติัการ 1 1 1  1  -  -  -
เจ้าพนักงานการเงินและบญัชปีฏิบติังาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบติังาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ปฏิบติังาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
พนักงานจ้างตามภารกจิ
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 1 1 1 1  -  -  -
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีจัดเกบ็รายได้ 1 1 1 1  -  -  -

กองช่าง อบต.เขาสมอคอน (05)
นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น (ผอ.กองชา่ง) 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
นายชา่งโยธาปฏิบติังาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
พนักงานจ้างตามภารกจิ
ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา  1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีผลิตน้ าประปา 1 1 1 1  -  -  -
พนักงานจ้างท่ัวไป
คนงานท่ัวไป ปฏิบติัหน้าท่ีธรุการ  - 1 1 1  +1  -  - ก าหนดเพิม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาสมอคอน (06)
นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
(ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -
นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ 1 1 1 1  -  -  -
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 1 1 1 1  -  -  -
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  -
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบติังาน/ช านาญงาน 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
พนักงานจ้างตามภารกจิ
ผู้ชว่ยนักกายภาพบ าบดั 1 1 1 1  -  -  -

อัตราก าลังคน
ที่คาดวา่จะต้องใช้ในช่วง  เพ่ิม / ลด
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 
ในการประชุมตามมมติ ก.อบต.จังหวดัลพบุร ีในการประชุมครั้งที ่ 9/2563  เมื่อวนัที ่ 24 กันยายน  2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอทา่วุ้ง  จังหวดัลพบุรี

ส่วนราชการ

กรอบอัตราต าแหน่ง

/กองการศึกษาฯ..........
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/การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง................. 

กรอบ หมาย
อัตรา เหตุ
ก าลัง
เดิม 2564 2565 2566 2564 2565 2566

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อบต.เขาสมอคอน (08)
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 1 1 1 1  -  -  -
(ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
นกัวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
พนกังานจา้งตามภารกิจ
พนกังานขับรถยนต์ 1 1 1 1  -  -  -
พนกังานจา้งทั่วไป
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนา้ที่ธุรการ 1 1 1 1  -  -  -
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนา้ที่ทั่วไป 1 1 1 1  -  -  -
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหนา้ที่ขับรถยนต์ 1 1 1 1  -  -  -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามยับ้านเขาสมอคอน
ครูผู้ช่วย - ครู  (เอกอนบุาลและปฐมวัย) 1 1 1 1  -  -  -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามยัเขาสมอคอน
พนกังานจา้งตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1  -  -  -
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าตะโก
ครูผู้ช่วย - ครู  (เอกอนบุาลและปฐมวัย) 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ อบต.เขาสมอคอน
ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ครู คศ.3/คศ.4) 1 1 1 1  -  -  -
ครู (คศ.2) 1 1 1 1  -  -  -
ครูผู้ช่วย (เอกอังกฤษ) 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
ครูผู้ช่วย (เอกปฐมวัย) 1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
ครูผู้ช่วย (เอกสังคมศึกษา)  1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
ครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)  1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
ครูผู้ช่วย (เอกวิทยาศาตร์)  1 1 1 1  -  -  - วา่งเดิม
(ครูผู้ช่วย รอกรมจดัสรรปีงบประมาณ 2564 +6) 
พนกังานจา้งตามภารกิจ
ผู้ช่วยครู (เอกสังคมศึกษา) 1 1 1 1  -  -  -
ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) 1 1 1 1  -  -  -
บคุลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัช)ี 1 1 1 1  -  -  -
พนกังานจา้งทั่วไป
บคุลากรสนับสนุนสถานศึกษา (คนงานท่ัวไป ปฏิบติัหน้าท่ีภารโรง) 1 1 1 1  -  -  -

รวมกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 47 49 49 49

นายพเิชษฐ์  จันทร์ส่ง

กรอบอัตราต าแหน่ง อัตราก าลังคน
ที่คาดวา่จะต้องใช้ในช่วง เพ่ิม / ลด

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพเิศษ 
ท้องถิ่นจังหวดัลพบุรี

เลขานุการ ก.อบต.จังหวดัลพบุรี

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 
ในการประชุมตามมมติ ก.อบต.จังหวดัลพบุร ีในการประชุมครั้งที ่ 9/2563  เมื่อวนัที ่24 กันยายน  2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอทา่วุ้ง  จังหวดัลพบุรี

ส่วนราชการ
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า

รับรองถูกต้อง
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          การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งแต่ละส่วนราชการตามภารกิจ  จ านวน 5 ส่วนราชการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการใน

แต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ
และปริมาณงานและเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน และเพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์แต่ละต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงใน
กรอบอัตราก าลัง 3 ป ี(ปีงบประมาณ 2564-2566)  มีรายละเอียดดังนี ้
   สายบริหาร  อบต. 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )     จ านวน  1   อัตรา 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)     จ านวน  1   อัตรา 

ส านักงานปลัด 
1.พนักงานส่วนต าบล  ประกอบด้วย              จ านวน 5   อัตรา 
 1.1 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)            จ านวน 1   อัตรา 
 1.2 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ                                 จ านวน 1   อัตรา 
 1.3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ            จ านวน 1   อัตรา 
          1.4  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ    จ านวน 1   อัตรา 
 1.5 เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน 1   อัตรา 
2.  ลูกจ้างประจ า  ประกอบด้วย                         จ านวน 1   อัตรา 
 2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ       จ านวน 1   อัตรา 
3.  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย                       จ านวน -   อัตรา 
4.  พนักงานจ้างท่ัวไป ประกอบด้วย                        จ านวน 1   อัตรา 
 4.1 คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล                                 จ านวน 1   อัตรา 
               (ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้วิเคราะห์ปริมาณงานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมรองรับกับการบริการ
ประชาชนของส านักงานปลัด อบต. มีรายละเอียดดังนี้ 
      งานบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 
 งานธุรการ 
 ก าหนดงานธุรการเพ่ือรองรับภารกิจด้านการควบคุมรับ-ส่งหนังสือ  เก็บและค้นหาเอกสาร  ร่างโต้ตอบ
ประมวล รายงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ก าหนดอัตราก าลัง จ านวน 1  ต าแหน่ง 
คือ ลูกจ้างประจ า (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
 งานบริหารงานบุคคล 
 ก าหนดงานการเจ้าหน้าที่เพ่ือรองรับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  โอนย้าย  เลื่อนระดับ  การจัดท าทะเบียนประวัติพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานครู  พนักงานจ้าง และการพัฒนาบุคลากร   ก าหนดอัตราก าลัง  จ านวน  1  ต าแหน่ง  คือ  นัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ช านาญการ    
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งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล   ก าหนดงานเลือกตั้งเพ่ือรองรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ประสานในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา  
การรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับการเลือกตั้ง การเผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย  การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งในท้องถิ่น จัดท าประวัติผู้บริหาร สมาชิก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน      
    งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ก าหนดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อรองรับเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
ให้ค าแนะน า ความรู้ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
แก่ผู้พบเห็น 
 งานส่งเสริมการเกษตร 
 ก าหนดงานส่งเสริมการเกษตร เพ่ือรองรับเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตร การใช้บริการแก่ประชาชนใน
ด้านการลงทะเบียนเกษตรกรแต่ละปี และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้าน
การเกษตรให้กับประชาชนได้ทราบกันอย่างทั่วถึง 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ประกอบด้วย 
 งานนโยบายและแผนงาน  ก าหนดงานเกี่ยวกับการรวบรวม  วิเคราะห์  บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นในการ
วางแผนและการจัดท าแผนพัฒนา อบต. ในระดับต่างๆ ตลอดจนการประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ก าหนดอัตราก าลัง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 งานจัดท างบประมาณ  ก าหนดงานงบประมาณเพ่ือรองรับภารกิจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสถิติ  และ
วิเคราะห์เสนอแนะให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ + งานข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ก าหนดงานข้อมูลและประชาสัมพันธ์งาน
ข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น เพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลข่ าวสารทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชน  พร้อมทั้งรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนถ้ามีความรู้สึกที่แสดงออกหรือปัญหาข้อขัดแย้ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการประชาสัมพันธ์ของ อบต. เพื่อเสนอแนะฝุายบริหารพิจารณา วางแผน 
ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม 
   งานกฎหมายและคดี  ประกอบด้วย 
  งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติอ่ืนๆ ก าหนดงานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติอ่ืนๆ เพื่อรองรับภารกิจต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติการจัดเก็บขยะ  ข้อบัญญัติยุงลาย  ฯลฯ  ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและหน่วยงาน  พร้อมทั้งเป็นการรองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ 
 งานนิติกร  ก าหนดงานนิติกรเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย  การตรวจสัญญาต่างๆ  ข้อบังคับ
ต าบล  กฎระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  การท านิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานด าเนินการตาม
กฎหมาย  การด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์  ร้องเรียน 
          งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  ก าหนดงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  เพ่ือรองรับภารกิจเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของ
ประชาชนในด้านต่างๆ  รวมทั้งการให้บริการความเป็นธรรมแก่ประชาชน และพนักงาน พร้อมทั้งรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน ามาพิจารณาและเสนอให้กับผู้บริหารพิจารณาด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

/งานปูองกันและ.......... 
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           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
              งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ภัย งานจัดระเบียบสังคม เพื่อรองรับภารกิจด้านการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ท าหน้าที่พิจารณาความเห็น สรุปรายงาน  เสนอแนะ
และด าเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัย งานวิชาการและแผนงาน ก าหนดงานวิชาการและแผนพัฒนา อบต. 
ในระดับต่างๆ ตลอดจนการประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
วาตภัย พร้อมทั้งจัดการตรวจตราความเรียบร้อยของหมู่บ้าน  ร่วมกับ  ต ารวจ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ก าหนดอัตราก าลัง 
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
        งานกิจการสภา ประกอบด้วย 
          -งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ  
          - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
          - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต. 
          - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. 
          - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
          - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. 
          - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย  
           งานธุรการ  งานเลขานุการประธาน ,  รองประธานสภา อบต.  งานเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม  
งานเกี่ยวกับกระทู้  งานการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา อบต. หรือกรรมการต่างๆ ของสภา อบต.  
งานเลขานุการสภา  อบต. หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
          งานสารบรรณ งานประสานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. งานระเบียบและทะเบียนประวัติ
ประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมาชิกสภา อบต.  งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน  ค่าตอบแทน  เบี้ยประชุมสมาชิกสภา อบต.   งานจัดท ารายงานผลงานประจ าปีของสภา อบต. งานพัสดุ  
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
          งานประชาคมของ อบต. งานประสานราชการ      งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบต.  งานประชุมอบรมราษฎร  งานด้านการประสานและขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าบริการข้ันพื้นฐานไปบริการแก่ประชาชน หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
           กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการสภา 
            กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
            พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ 
            ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
            ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๑  
            ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ 
              ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ 
            ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท. 
 
 

/งานสวัสดิการ.......... 
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http://www.chainat.go.th/sub1/local_cnt/Manny/manny.htm
http://www.thailocaladmin.go.th/work/planlocal/%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97.%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202548.pdf
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          งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ประกอบด้วย 
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
 ก าหนดงานชุมชนและสวัสดิการสังคมเพ่ือรองรับการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน
การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ  เด็ก  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  การพัฒนาสตรี  
ก าหนดอัตราก าลัง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 งานสังคมสงเคราะห์ 
 ก าหนดไว้เพ่ือรองรับภารกิจด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม  เช่น  เด็กและบุคคลวัยรุ่น  
คนชรา  คนขอทาน  ผู้ต้องขัง  ผู้ปุวยคนพิการและทุพพลภาพ  และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ตนเองและครอบครัวหรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ  อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม  
พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ 
         งานส่งเสริมการเกษตร 
 ก าหนดไว้เพ่ือรองรับการส่งเสริมอาชีพเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
                                   กองคลัง 
1.พนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย     จ านวน 5  อัตรา 
 1.1. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  จ านวน 1  อัตรา 
 1.2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ           จ านวน 1  อัตรา 
 1.3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน 1  อัตรา 
 1.4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน 1  อัตรา 
 1.5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน              จ านวน 1  อัตรา 
2.พนักงานจ้างประจ า  ประกอบด้วย     จ านวน  -  อัตรา 
3.พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ  ประกอบด้วย  จ านวน 2  อัตรา 
 3.1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    จ านวน 1  อัตรา 
 3.1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้     จ านวน 1  อัตรา 
4.พนักงานจ้างทั่วไป    ประกอบด้วย                               จ านวน -  อัตรา 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้วิเคราะห์ปริมาณงานต่างๆ  เพื่อให้เหมาะสมรองรับกับการบริการ
ประชาชนของกองคลัง  ดังนี้ 
     งานการเงิน  ประกอบด้วย 
  งานการเงินและบัญชี งานทะเบียนคุ้มเบิกจ่ายเงิน งบการเงินและงบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงิน 
  ก าหนดไว้เพื่อรองรับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี การตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินทุกประเภทของ 
อบต. ประกอบการควบคุมการรับ  การจ่ายเงินสะสมของ  อบต.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พิจารณา
ตรวจจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทน เงินท าขวัญ และเงินประเภทอ่ืนๆ ควบคุมและด าเนินการ
เกี่ยวกับการตัดเบิกปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ การน าส่งเงินรายได้ 
ตรวจสอบให้ค าแนะน าชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคลังให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน จัดเก็บรักษาทรัพย์สินสมบัติอันมีค่าของ อบต. 
และจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงิน งบการเงินและงบทดลอง เพื่อรายงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
ก าหนดอัตราก าลัง จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ช านาญการ และเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

/งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้............ 



113 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  งานจัดเก็บรายได้  งานพัฒนารายได้และงานควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
  ก าหนดงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  เพื่อรองรับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม วางแผนและจัดท าโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของ อบต. การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  ตลอดจนการพัฒนา
หาแหล่งรายได้ใหม่ ก าหนดอัตราก าลัง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
 งานพัสดุ และงานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ก าหนดงานพัสดุเพ่ือรองรับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดอัตราก าลัง จ านวน 1  
ต าแหน่ง คือ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
          งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 ก าหนดงานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษีเพื่อรองรับเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาษีการคัดลอกข้อมูล
ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้อ งที่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน ส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล จัดเก็บดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลแผนที่ภาษีทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปูาย  ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
                       กองช่าง 
1.พนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย     จ านวน 2  อัตรา 
 1.1. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน 1  อัตรา 
 1.3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     จ านวน 1  อัตรา 
2.พนักงานจ้างประจ า  ประกอบด้วย     จ านวน  -  อัตรา 
3.พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ  ประกอบด้วย  จ านวน 2  อัตรา 
 3.1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา                       จ านวน 1  อัตรา 
 3.2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ าประปา                                  จ านวน 1 อัตรา  
4.พนักงานจ้างทั่วไป  ประกอบด้วย                               จ านวน 1  อัตรา 
 4.1. คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ          จ านวน 1  อัตรา 
               (ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้วิเคราะห์ปริมาณงานต่างๆ  เพื่อให้เหมาะสมรองรับกับการบริการ
ประชาชนของกองช่าง  ดังนี้ 
          งานก่อสร้าง 
 งานโยธา และงานข้อมูล 
 ก าหนดงานเพ่ือรองรับภารกิจทางด้านส ารวจ รังวัด ช่างเขียนแบบ งานก่อสร้าง การควบคุม การก่อสร้าง
ด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และ
ส ารวจข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. ก าหนดอัตราก าลัง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ นายช่างโยธา 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
 

/งานออกแบบ.......... 
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          งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 งานส ารวจออกแบบและประเมินราคา งานควบคุมอาคาร 
 ก าหนดเพ่ือรองรับภารกิจการออกแบบและก่อสร้าง เพ่ือรองรับการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
และประมาณราคาโครงการทุกประเภทของ อบต. รวมถึงการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและ
รายการที่ก าหนด การตรวจสอบ ควบคุม พิจารณาการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม  รื้อถอนฯ เกี่ยวกับอาคาร
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 รวมถึงการ
ตรวจตรา  ด าเนินการกับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต าบล ก าหนดอัตราก าลัง จ านวน – ต าแหน่ง 

งานประสานสาธารณูปโภค 
 งานสาธารณูปโภค  งานกิจการประปา  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
 ก าหนดงานประสานสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับเกี่ยวกับการวางแผนด าเนินการ  ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง
สาธารณูปโภค ประเภทถนน ทางระบายน้ า ไฟฟูาสาธารณะ ระบบประปา ระบบเสียงตามสาย ตลอดจนการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก่อสร้างและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ ก าหนดอัตราก าลัง  
จ านวน - ต าแหน่ง  
           งานผังเมือง 
 งานผังเมืองพัฒนาเมือง งานส ารวจและแผนที่ 
 ก าหนดงานผังเมืองเพ่ือรองรับเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาต าบลเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนาต าบลการขยายเขตผังเมืองในอนาคต 
 
                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.พนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย     จ านวน 6  อัตรา 
 1.1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 
                                                                                     จ านวน 1  อัตรา 
 1.2. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                 จ านวน  1  อัตรา 
 1.3. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ช านาญการ   จ านวน 1  อัตรา 
 1.4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ช านาญการ             จ านวน 1  อัตรา 
 1.5. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ช านาญงาน      จ านวน 1  อัตรา 
          1.6. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน/ช านาญงาน             จ านวน 1  อัตรา 
2.พนักงานจ้างประจ า  ประกอบด้วย     จ านวน  -  อัตรา 
3.พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ  ประกอบด้วย  จ านวน 1  อัตรา 
 3.1. ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด                                        จ านวน 1  อัตรา 
4.พนักงานจ้างทั่วไป  ประกอบด้วย                               จ านวน -  อัตรา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้วิเคราะห์ปริมาณงานต่างๆ  เพื่อให้เหมาะสมรองรับกับการบริการ
ประชาชนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 
 

/งานสาธารณสุข......... 
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           งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับงานด้านการควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผลงานสุขาภิบาลอาหาร การจัดอาคารสถานที่ถูกสุขลักษณะ การปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ใช้ใน
การอุปโภค บริโภค งานอาชีวอนามัย การปรับปรุงแก้ไขเหตุร าคาญ การก าหนดมาตรฐานและตรวจคุณภาพของการ
สุขาภิบาลต่างๆ การควบคุมกิจการตลาด การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและกิจการประเภทอ่ืนๆ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
         งานส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคโรคติดต่อ 
 ก าหนดงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก การส่งเสริมสุขภาพอนามัยกลุ่มวัยเรียน วัยท างาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ การสาธารณสุขมูลฐานการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ การระงับโรคติดต่อ งานรักษาความสะอาดเพื่อรองรับงานเกี่ยวกับการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 งานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ก าหนดงานควบคุมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับเกี่ยวกับการส่งเสริมคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การตรวจสอบสถานการณ์มลพิษการเฝูาระวังมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
จากแหล่งก าเนิดต่างๆ รับผิดชอบการร้องทุกข์ด้านมลพิษ เผยแพร่ข้อมูลด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.พนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย     จ านวน 2  อัตรา 
 1.1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) จ านวน 1  อัตรา 
 1.2. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ   จ านวน 1  อัตรา 
2.พนักงานครู        ประกอบด้วย     จ านวน 9  อัตรา 
 1.1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู อันดับ คศ.3/คศ.4                    จ านวน  1  อัตรา 
 1.2. ครู อันดับ ค.ศ.2                  จ านวน 1  อัตรา 
 1.3. ครผูู้ช่วย-คร ูค.ศ.1 (เอกอนุบาลและปฐมวัย)             จ านวน 2  อัตรา 
          1.4. ครูผู้ช่วย (เอกอังกฤษ)                                                  จ านวน  1  อัตรา 
          1.5. ครูผู้ช่วย (เอกปฐมวัย)                                                  จ านวน  1  อัตรา 
          1.6. ครูผู้ช่วย (เอกสังคมศึกษา)                                              จ านวน  1  อัตรา 
          1.7. ครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)                                              จ านวน  1  อัตรา 
          1.8. ครูผู้ช่วย (เอกวิทยาศาสตร์)                                              จ านวน  1  อัตรา 
                 ครูผู้ช่วยรอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้ปี 2564 +6         
2.พนักงานจ้างประจ า  ประกอบด้วย     จ านวน  -  อัตรา 
3.พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ  ประกอบด้วย  จ านวน 5  อัตรา 
 3.1. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) จ านวน 1  อัตรา 
 3.2. ผู้ดูแลเด็ก                   จ านวน 1  อัตรา 
 3.3. ผู้ช่วยครู   (เอกสังคมศึกษา)                จ านวน 1  อัตรา 
 3.4. ผู้ช่วยครู   (เอกภาษาไทย)                จ านวน 1  อัตรา 
 3.5. พนักงานขับรถยนต์                     จ านวน  1  อัตรา 

/4.พนักงานจ้างตามภารกิจ.......... 
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4.พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ  ประกอบด้วย   จ านวน 1  อัตรา 
 4.1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)          จ านวน 1  อัตรา 
5.พนักงานจ้างท่ัวไป  ประกอบด้วย     จ านวน  4 อัตรา 
 5.1. บุคลากรสนับสนุนการสอน คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง   จ านวน 1  อัตรา 
 5.2. คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์    จ านวน 1  อัตรา 
 5.3. คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ     จ านวน 1  อัตรา 
 5.4. คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป     จ านวน 1  อัตรา 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้วิเคราะห์ปริมาณงานต่างๆ  เพื่อให้เหมาะสมรองรับกับการบริการ
ประชาชนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
          งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
          งานบริหารการศึกษา 
 ก าหนดเพื่อรองรับภารกิจด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
การศึกษาของเด็กปฐมวัย การพัฒนาผู้ดูแลเด็ก การสร้างหลักสูตรสื่อการเรียนการสอน การติดตามประเมินผล  และ
ส่งเสริมกิจการโรงเรียน ก าหนดอัตราก าลัง จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ   นักบริหารการศึกษา  , นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
          งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ก าหนดงานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ือรองรับเกี่ยวกับสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการเยาวชน  สนับสนุนส่งเสริมการ
กีฬาและการนันทนาการ  การด าเนินการศูนย์เยาวชน  การด าเนินการห้องสมุดก าหนดอัตราก าลัง จ านวน 1 
ต าแหน่ง คือ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
 งานกิจการโรงเรียน 
 ก าหนดไว้เพ่ือรองรับการจัดให้มีโรงเรียน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  พร้อมทางการวาง
แผนการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทางด้านการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ ก าหนด
อัตราก าลัง ดังน้ี  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู อันดับ คศ.3/คศ.4  จ านวน 1  อัตรา/ ครู อันดับ ค.ศ.2  จ านวน 1  อัตรา 
ครูผู้ช่วย -ครู    จ านวน 5  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ก าหนดไว้เพ่ือรองรับการส่งเสริมทางการกีฬาให้กับประชาชน และเยาวชนให้มีการรักษาสุขภาพรู้จักการ
ออกก าลังกายที่ถูกต้อง พร้อมทางการวางแผนการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทางด้านกีฬาให้ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด   ครูผู้ช่วย-ครู (เอกอนุบาลและปฐมวัย)  
จ านวน  2  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จ านวน 1 อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้มีคุณวุฒิ ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา  
 
 
 

/9. ภาระค่าใช้จ่าย................. 
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 

ระดับ จ านวน หมาย

ต าแหน่ง ท้ังหมดจ านวน เงินเดือน เงินประจ า เหตุ

(คน)  (1). ต าแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 1 1 568,560     168,000 1 1 1  -  -  - 19,560    19,920    20,400     756,120    776,040    796,440     (47,380)

2 รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 1 483,120     42,000   1 1 1  -  -  - 15,480    16,080    16,680     540,600    556,680    573,360     (40,260)

3 หวัหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 1 382,560     42,000   1 1 1  -  -  - 13,440    13,320    13,320     438,000    451,320    464,640     (31,880)

4 นักทรัพยากรบคุคล ชก. 1 1 266,040     1 1 1  -  -  - 10,920    11,160    11,520     276,960    288,120    299,640     (22,170)

5 นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ชก. 1 1 323,760     1 1 1  -  -  - 12,600    12,960    13,320     336,360    349,320    362,640     (26,980)

6 นักพฒันาชมุชน ชก. 1 1 356,160     1 1 1  -  -  - 13,320    13,080    13,440     369,480    382,560    396,000     (29,680)

7 เจ้าพนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย ชง. 1 1 275,040     1 1 1  -  -  - 10,800    10,920    11,160     275,040    296,760    307,920     (22,920)

8 เจ้าหน้าท่ีธรุการ กลุ่ม 1 1 1 229,200     1 1 1  -  -  - 7,440       7,680      7,800       236,640    244,320    252,120     (19,100)

9 คนงานท่ัวไป ปฏิบติัหน้าท่ีบนัทึกขอ้มูล 1 วา่ง 108,000     1 1 1  +1  -  - 108,000    108,000    108,000     (ก าหนดเพิม่)

10 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น 1 1 416,160     42,000   1 1 1  -  -  - 13,080    13,080    13,200     471,240    484,320    497,520     (34,680)

11 นักวชิาการเงินและบญัชี ปก. 1 1 245,280     1 1 1  -  -  - 8,400       8,880      8,640       253,680    262,560    271,200     (20,440)

12 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ปง./ชง. 1 วา่ง 297,900     1 1 1  -  -  - 9,720 9,720      9,720       307,620    317,340    327,060     วา่งเดิม

13 เจ้าพนักงานพสัดุ ปง./ชง. 1 วา่ง 297,900     1 1 1  -  -  - 9,720 9,720      9,720       307,620    317,340    327,060     วา่งเดิม

14 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ปง./ชง. 1 วา่ง 297,900     1 1 1  -  -  - 9,720 9,720      9,720       307,620    317,340    327,060     วา่งเดิม

15 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 1 1 155,520     1 1 1  -  -  - 6,240       6,480      6,840       161,760    168,240    175,080     (12,960)

16 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีจัดเกบ็รายได้ 1 1 162,600     1 1 1  -  -  - 6,600       6,840      7,080       169,200    176,040    183,120     (13,550)

4,865,700  294,000 167,040  169,560 172,560 5,315,940 5,496,300 5,668,860

ลูกจ้างประจ า

 ค่าใชจ้่ายรวม 

ในช่วงระยะ  3  ปีข้างหน้า          เพิม่/ลด (3). (4).

ส านักปลัด อบต. (01)

ท่ี ชื่อสายงาน

จ านวนท่ีมีอยู่ปจัจุบนั อัตราต าแหนง่ท่ีคาดวา่จะต้องใช้ อตัราก าลังคน ภาระค่าใชจ้่ายท่ีเพิม่ขึ้น

พนักงานจ้าทัว่ไป

กองคลัง (04)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ยอดยกไป

/กองชา่ง (05) 17..........
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 
 

ระดับ จ านวน หมาย

ต าแหน่ง ท้ังหมดจ านวน เงินเดือน เงินประจ า เหตุ

(คน)  (1). ต าแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

4,865,700 294,000 167,040 169,560 172,560 5,315,940 5,496,300 5,668,860

17 ผู้อ านวยการกองชา่ง(นักบริหารงานชา่ง) ต้น 1 วา่ง 393,600     42,000   1 1 1  -  -  - 13,620    13,620    13,620     449,220    462,840    476,460     วา่งเดิม

18 นายชา่งโยธา ปง./ชง. 1 วา่ง 297,900     1 1 1  -  -  - 9,720 9,720      9,720       307,620    317,340    327,060     วา่งเดิม

19 ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา 1 วา่ง 138,000     1 1 1  -  -  -  - 5,520      5,760       138,000    143,520    149,280     วา่งเดิม

20 ผู้ชว่ยเจ้าหน้าท่ีผลิตน้ าประปา 1 1 156,720     1 1 1  -  -  - 6,360       6,600      6,840       163,080    169,680    176,520     (13,060)

21 คนงานท่ัวไป ปฏิบติัหน้าท่ีธรุการ 1 วา่ง 108,000     1 1 1  +1  -  -  -  -  - 108,000    108,000    108,000      (ก าหนดเพิม่)

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้น 1 วา่ง 393,600     42,000   1 1 1  -  -  - 13,620    13,620    13,620     449,220    462,840    476,460     วา่งเดิม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

23 นักวชิาการสาธารณสุข ชก. 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

24 นักวชิาการสาธารณสุข ปก. 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

25 พยาบาลวชิาชพี ชก. 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

26 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชง. 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

27 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชมุชน ปง/ชง 1 วา่ง 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

28 ผู้ชว่ยนักกายภาพบ าบดั 1 1 206400 1 1 1  -  -  - 8,280       8,640      6,600       214,680    223,320    232,320     (17,200)

6,559,920 378,000 218,640  227,280 228,720 7,145,760 7,383,840 7,614,960

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ยอดยกไป

 ค่าใชจ้่ายรวม 

ในช่วงระยะ  3  ปขี้างหนา้          เพิม่/ลด (3). (4).

ยอดยกมา

ท่ี ชื่อสายงาน

จ านวนท่ีมีอยู่ปจัจุบนั อัตราต าแหนง่ท่ีคาดวา่จะต้องใช้ อตัราก าลังคน ภาระค่าใชจ้่ายท่ีเพิม่ขึ้น

กองช่าง (05)

พนักงานจ้างทัว่ไป

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม (06)
22

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 /กองการศึกษา (08) 29...........
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 
 

 

ระดับ จ านวน หมาย

ต าแหน่ง ท้ังหมดจ านวน เงินเดือน เงินประจ า เหตุ

(คน)  (1). ต าแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

6,559,920 378,000 218,640 227,280 228,720 7,145,760 7,383,840 7,614,960

29 ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นกับริหารงานการศึกษา) ต้น 1 1 382560 42,000   1 1 1  -  -  - 13,440    13,320    13,320     438,000    451,320    464,640     (31,880)

30 นักวชิาการศึกษา ปก./ชก. 1 วา่ง 355320 1 1 1  -  -  - 12,000 12,000    12,000     367,320    379,320    391,320     วา่งเดิม

31 พนักงานขบัรถยนต์ 1 1 128,280     1 1 1  -  -  - 5,160       5,400      5,640       133,440    138,840    144,480     (10,690)

32 คนงานท่ัวไป (ปฏิบติัหน้าท่ีธรุการ) 1 1 108,000     1 1 1  -  -  -  -  -  - 108,000 108,000 108,000 (9,000)

33 คนงานท่ัวไป (ปฏิบติัหน้าท่ีท่ัวไป) 1 1 108,000     1 1 1  -  -  -  -  -  - 108,000 108,000 108,000 (9,000)

34 คนงานท่ัวไป (ปฏิบติัหน้าท่ีขบัรถยนต์) 1 1 108,000     1 1 1  -  -  -  -  -  - 108,000 108,000 108,000 (9,000)

35 ครู (เอกอนุบาลและปฐมวยั) 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

36 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 9,400         1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

5,530         7,200       7,560      7,560       73,560      81,120      88,680       (14,930)

37 ผู้ดูแลเด็ก 1 วา่ง 112,800     1 1 1  -  -  -  - 4,560      4,800       112,800    117,360    122,160     วา่งเดิม

38 ครู (เอกอนุบาลและปฐมวยั) 1 วา่ง 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

7,877,810 420,000 256,440 270,120 272,040 8,594,880 8,875,800 9,150,240

ท่ี ชื่อสายงาน

จ านวนท่ีมีอยู่ปจัจุบนั อัตราต าแหนง่ท่ีคาดวา่จะต้องใช้ อตัราก าลังคน ภาระค่าใชจ้่ายท่ีเพิม่ขึ้น  ค่าใชจ้่ายรวม 

ในช่วงระยะ  3  ปขี้างหนา้

ยอดยกไป

         เพิม่/ลด (3). (4).

ยอดยกมา

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (08)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทัว่ไป

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัถ้ าตะโก

   /โรงเรียน  39.......
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

 
 

ระดับ จ านวน หมาย

ต าแหน่ง ท้ังหมดจ านวน เงินเดือน เงินประจ า เหตุ

(คน)  (1). ต าแหน่ง (2) 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565 2566

7,877,810 420,000 256,440 270,120 272,040 8,594,880 8,875,800 9,150,240

39 ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

40 ครู คศ.2 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

41 ครูผู้ชว่ย (เอกองักฤษ) ครูผู้ชว่ย 1 วา่ง 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

42 ครูผู้ชว่ย (เอกปฐมวยั) ครูผู้ชว่ย 1 วา่ง 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

43 ครูผู้ชว่ย (เอกสังคมศึกษา) ครูผู้ชว่ย 1 วา่ง 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

44 ครูผู้ชว่ย (เอกภาษาไทย) ครูผู้ชว่ย 1 วา่ง 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

45 ครูผู้ชว่ย (เอกวทิยาศาสตร์) ครูผู้ชว่ย 1 วา่ง 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

46 ผู้ชว่ยครู (เอกสังคมศึกษา) 1 1 248,520     1 1 1  -  -  - 9,960       10,440    10,800     258,480    268,920    279,720     (20,710)

47 ผู้ชว่ยครู (เอกภาษาไทย) 1 1 180,000     1 1 1  -  -  - 7200 7,560      7,800       187,200    194,760    202,560     (15,000)

48 บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผช.จนท.การเงินและบัญชี) 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

49 บุคลากรสนบัสนนุสถานศึกษา คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนา้ที่ภารโรง) 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - เงินอดุหนุน

8,306,330 420,000 273,600 288,120 290,640 9,040,560 9,339,480 9,632,520

1,245,949  63,000 41,040    43,218 43,596 1,356,084 1,400,922 1,444,878

9,552,279  483,000 314,640 331,338 334,236 10,396,644 10,740,402 11,077,398

29.12 28.65 27.14

 /วธิกีารค านวณ.........

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทัว่ไป

รวม (5)

ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (5)x15%=(6)

รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทัง้สิ้น  (5)+(6)= (7)

คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (7) x 100/งบประมาณรายจ่ายปี =(8)

โรงเรยีนอนุบาลพระศรอีารยิ ์อบต.เขาสมอคอน

ท่ี ชื่อสายงาน

จ านวนท่ีมีอยู่ปจัจุบนั อัตราต าแหนง่ท่ีคาดวา่จะต้องใช้ อตัราก าลังคน ภาระค่าใชจ้่ายท่ีเพิม่ขึ้น  ค่าใชจ้่ายรวม 

ในช่วงระยะ  3  ปขี้างหนา้          เพิม่/ลด (3). (4).

ยอดยกมา

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (08)
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วิธีการค านวณหางบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปีเพ่ือคิดภาระค่าใช้จ่ายในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566)         
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ตั้งไว้  คือ 34,000,000 บาท  ดังนั้น วิธีการค านวณหางบประมาณรายจ่ายแต่ละปีดังน้ี          
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 63x5%+งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 63 (34,000,000x5%+34,000,000=จะได้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 64 คือ 35,700,000 บาท)     
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 64x5%+งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 64 (35,700,000x5%+35,700,000=จะได้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 65 คือ 37,485,000 บาท)     
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 65x5%+งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 66 (37,485,000x5%+37,485,000=จะได้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 66 คือ 39,359,250 บาท)     
วิธีค านวณหาประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (6) ดังนี้                 
ยอดรวมแต่ละช่อง (5) x 15%=จะได้ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (6)  ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องเงินเดือน (1) คือ คือ 8,306,330x15%=1,245,949 (6)      
                                                                     ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องเงินประจ าต าแหน่ง    (2) คือ 420,000x15%=63,000 (6)   
                                                                     ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (3) ปี 64 คือ 273,600x15%=41,040 (6)  
                                                                     ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (3) ปี 65 คือ 288,120x15%=43,218 (6)  
                                                                     ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (3) ปี 66 คือ 290,640x15%=43,596 (6)  
                                                                        ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวม (4) ปี 64 คือ 9,040,560x15%=1,356,084 (6)  
                                                                     ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวม (4) ปี 65 คือ 9,339,480x15%=1,400,922 (6)  
                                                                        ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวม (4) ปี 66 คือ 9,632,520x15%=1,444,878 (6)     
วิธีค านวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสี้น (7) ดังนี้                 
ยอดรวมแต่ละช่อง (5) + ยอดรวมประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแต่ละช่อง (6) =จะได้ยอดรวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้นแต่ละช่อง (7)        
 ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องเงินเดือน (1)  คือ 8,306,330+1,245,949=9,552,279 (7)           
 ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องเงินประจ าต าแหน่ง (2)  คือ 420,000+63,000=483,000 (7)           
 ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (3)   ปี 64 คือ 273,600+41,040=314,640 (7)          
 ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (3)   ปี 65 คือ 288,120+43,218=331,338 (7)          
 ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (3)   ปี 66 คือ 290,640+43,596=334,236 (7)          
 ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวม (4)   ปี 64 คือ 9,040,560+1,356,084=10,396,644 (7)         
 ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวม (4)   ปี 65 คือ 9,339,480+1,400,922=10,740,402 (7)         
 ดังนั้นวิธีค านวณ เช่น ช่องภาระค่าใช้จ่ายรวม (4)   ปี 66 คือ 9,632,520+1,444,878=11,077,398 (7)         
วิธีค านวณคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (8) ดังนี้                
ยอดรวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น (7) ของช่องค่าใช้จ่ายรวมแต่ละปีของแต่ละช่อง (4) x 100 / งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปี=จะได้คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปี (8)  
 ปี 64 = 10,396,644 x 100/37,000,000 = 29.12%              
 ปี 65 = 10,740,402 x 100/37,485,000 = 28.65%              
 ปี 66 = 11,077,398 x 100/39,359,250 = 28.14%             
  

/10.แผนภูมิโครงสร้าง................. 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 

 
  
 

 
 
                                                      
    

   
 
 
      

   
                      
 

      
 
 

 
 
 
 
 

/โครงสร้างส านักปลัด..... 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

 51-3-00-1101-001 

ส านักปลดั 
 (นักบรหิารงานทั่วไป ระดบัตน้) 

51-3-01-2101-001 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานวางแผนสถิต ิ
      และวิชาการ 
1.3 งานสร้างความเข็มแข็ง    
      ของชุมชน 
1.4 งานการเกษตร  
1.5 งานการรักษาความสงบ 
       ภายใน  
1.6 งานสังคมสังเคราะห์        
 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 (นักบรหิารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

51-3-08-2107-001 

4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานการศาสนาและวัฒนธรรม  
      และนันทนาการ 
4.3 งานระดับก่อนวัยเรียน 
      และประถมศึกษา 
4.4 งานระดับมัธยมศึกษา

1.1 งานการเงิน 
1.2 งานบัญชี  
1.3 งานพัฒนาและ 
      จัดเก็บรายได ้
1.4 งานทะเบยีนทรัพยส์ิน 
      และพัสด ุ
 

3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานอุตสาหกรรม 
      และการโยธา 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานประสานสาธารณูโภค 
3.5 งานไฟฟาูสาธารณะ 

กองคลัง 
 (นักบรหิารงานการคลัง ระดบัตน้) 

51-3-04-2102-001 

กองช่าง 
 (นักบรหิารงานช่าง ระดบัตน้) 

51-3-05-2103-001 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  51-3-00-1101-002 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 (นักบรหิารงานสาธารณสุข ระดบัตน้) 

51-3-06-2104-001 

5.1 งานบริหารทั่วไป 
5.2 งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
      ต าบลบ้านเขาสมอคอน 
5.3 งานบริการสาธารณสุข 
      และงานสาธารณสุข  
5.4 งานศูนย์รับบริการสาธารณสขุ 
 

ตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้างส านักปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 

 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 

 
 
 
 

/โครงสร้างส านักปลัด....... 
 

 
 

ส านักปลดั  

1.1 งานบริหารทั่วไป 
    -งานบริหารงานทั่วไป 
    -งานบริหารงานบุคคล 
    -งานการเลือกตั้ง 
    -งานร้องทุกข์ร้องเรียน 
    -งานพฒันาบุคลากร 
    -การพัฒนาระบบ   
     คอมพิวเตอร์และ  
     ประมวลผลข้อมูล 
    -การประชาสัมพนัธ ์
    -งานกิจการสภา 
 

1.2 งานวางแผนสถิต ิ
      และวิชาการ 
    -งานวชิาการและแผน 
    -การจัดท างบประมาณ 
    -การติดตามผลการ    
     ด าเนินงานงบประมาณ 
    -การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
     งบประมาณ 
    -การจัดเก็บและวิเคราะห ์
     ข้อมูลสถิติ 

 

1.3 งานสร้างความเข็มแข็ง       
       ของชุมชน    
       -งานส่งเสริมและ 
        สนับสนนุความ 
        เข็มแข็งของชุมชน  
 

1.5 
      -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ     
       การรักษาความสงบภายใน 
      -งานเทศกิจ 
      -งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
       และระงับอัคคีภัย 
 

1.6 งานสังคมส่งเคราะห์ 

 

1.4 งานการเกษตร 
      -งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ 
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โครงสร้างส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 

 
                                                                                     

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
                     
 
                                 อัตราก าลังที่มีคนครอง 

 บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส.    

จ านวน 1 1 - 1 - - - 3 - - - 1 - 1 - - 
/โครงสร้างกองคลัง...... 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (1) 
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

51-3-00-1101-001 

หัวหน้าส านักปลดั (1) 
(นักบริหารงานทั่วไป ระต้น) 

51-3-01-2101-001 

งานกิจการสภา 

 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 
51-3-01-3102-001 

 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 
51-3-01-3103-001 

 

 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
51-3-01-3801-001 

 

 เจ้าพนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั(ปง./ชง.)(1) 
51-3-01-4805-001 

 

ลูกจ้างประจ า (1)   
เจ้าหน้าที่ธุรการ  กลุ่ม 1 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (1) 
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

51-3-00-1101-002 

ตรวจสอบภายใน 

 พนักงานจ้างทั่วไป (1) 
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล

ข้อมูล 
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โครงสร้างกองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 

 
 

                                                                                          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 
 
 
 
 
 

/โครงสร้างกองคลัง........ 
 
 
 
 

กองคลัง  

1.1 งานการเงิน 
    -งานการเงนิ 
    -งานทะเบียนคุ้มเบิกจ่ายเงิน 
    -งบการเงิน 
     

1.2 งานบัญช ี
    -งานบัญช ี
    -งบทดลอง 
    -งานแสดงฐานะทางการเงิน   

1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
    -งานจัดเก็บรายได ้
    -งานพฒันารายได ้
    -งานควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

 

1.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
    -งานทะเบียนทรัพย์สนิ 
    -งานพสัดุและทะเบียนเบิกจา่ยพัสดุ ครุภัณฑ์ 
    -งานแผนที่ภาษี 
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โครงสร้างกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 
 
 

                                                                                     
        

 
 

              
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                 อัตราก าลังที่มีคนครอง 

 บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส.    

จ านวน - - - 1 - - 1 - - - - - - - 2 - 
 
 

/โครงสร้างกองช่าง....... 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง (1) 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

51-3-04-2102-001 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (1) 
51-3-04-4201-001  

 

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)(1) 
51-3-04-4203-001 

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)(1) 
51-3-04-4204-001 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) 
51-3-04-3201-001  

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

 

พนักงาจ้างตามภารกิจ (1) 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี 
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โครงสร้างกองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 

 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงสร้างกองช่าง......... 

 
 

กองช่าง  

1.1 งานก่อสร้าง 
    -งานบริหารทั่วไป 
    -งานบริหารงานบุคคล 
       

1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา  
      -งานส ารวจออกแบบ 
       และประเมินราคา 
     -งานควบคุมอาคาร 
     -งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
     -งานบริหารทั่วไป 
 

1.3 งานผังเมือง 
    -งานผังเมืองพัฒนาเมือง 
    -งานส ารวจและแผนที ่

 

1.4 งานประสานสาธารณโูภค 
      -งานสาธารณูโภค 
      -งานกิจการประปา 
      -งานไฟฟูาสาธารณะ 
 

1.5 งานไฟฟ้าสาธารณะ 
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โครงสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 
 

                                                                                     
        

 
 
 

              
 
 
 
   
 
 
 

 
 
                                 อัตราก าลังที่มีคนครอง 

 บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส.    

จ านวน - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 
 
 

/โครงสร้างกองการศึกษา ฯ........... 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง (1) 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

51-3-05-2103-001 

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน (1) 
51-3-05-4701-001 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (1)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (1)  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ าประปา 

พนักงานจ้างท่ัวไป (1)  
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ  
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 

 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงสร้างกองการศึกษา ฯ.......... 

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.1 งานบริหารการศึกษา 
      -งานบริหารทั่วไป 
      -งานบริหารงานบุคคล 
      -งานวางแผนและสถิต ิ
 

1.2 งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      -งานกีฬาและนันทนาการ 
      -งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 
      -งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

1.3  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
       -งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       -โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
       -กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

1.4 งานระดับมัธยมศึกษา 
      -โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
      -งานโรงเรียน 
      -งานนิเทศน ์
      -กิจการนักเรียน   
      -การบริการผลิตสื่อการเรียน 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 

 

                                                                                                     

                                                                                                          

                                                                                                             

 

 
                                               
 
                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                       
                                                                            
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานครู 

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. คร ูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 

จ านวน 1  -  - 1  -  -  -  -  -  - 5 2 1 1 6 4 
 

/โครงสร้างกองการศึกษา ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก........ 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1) 

(51-3-08-2107-001) 

งานบริหารการศึกษา งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าตะโก 

งานระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) 
(51-3-08-3803-001) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีธุรการ (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีทั่วไป (1) 
 

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 

กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 

                                                                                                     

                                                                                                          

                                                                                                             

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงสร้างกองการศึกษา ฯ งานกิจการโรงเรียนฯ........ 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าตะโก 

-ครู คศ.1 (1) เอกอนุบาลและปฐมวัย 
(51-3-08-6600075) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ  
-ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 

-ผู้ดูแลเด็ก (1)  ว่าง 
 

-ครูผู้ช่วย - ครู  (1) เอกอนุบาลและปฐมวัย (ว่าง) 
(51-3-08-6600074) 

โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 

กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

พนักงานจ้างตามภารกจิ  
-พนักงานขับรถยนต์ (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป  
-คนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  (1) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ(1) 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน (ประเภทสามัญ) 

                                 

 

                      

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    

 

    

 

 

 

 
 
 
 

/โครงสร้างกองสาธารณสุขฯ……….. 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครู คศ.3 (1) 

(51-3-08-5500401) 
 

งานวิชาการ แผนงาน งานบริหารทั่วไป 

งานระดับมัธยมศึกษา/โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
 

ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

งานบุคคล 

-ครู ผู้ช่วย (1) เอกปฐมวัย  (ว่าง) 
(51-3-08-6500402) 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
-ผู้ช่วยครู (1) เอกสังคมศึกษา 
-ผู้ช่วยครู (1) เอกภาษาไทย 

ครูผู้ช่วย 
(รอกรมจัดสรรปีงบประมาณ 2564 +6) 

 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
-บุคลากรสนับสนุนการสอน (1) 
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี) (37975) 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
-บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (1) 
(คนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีภารโรง) (19974) 
 

-ครู คศ.2 (1) 
(51-3-08-6500103) 
 

-ครู ผู้ช่วย (1) เอกอังกฤษ (ว่าง) 
(51-3-08-6500104) 
-ครู ผู้ช่วย (1) เอกสังคมศึกษา (ว่าง) 
(51-3-08-6500403) 
 

-ครู ผู้ช่วย (1) เอกภาษาไทย (ว่าง) 
(51-3-08-6500414) 
-ครู ผู้ช่วย (1) เอกวิทยาศาสตร์ (ว่าง) 
(51-3-08-6500415) 
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/โครงสร้างกองสาธารณสขุฯ    รพสต.……….. 

 

งานบริหารทั่วไป งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
ครอบครัว 

งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบ้านเขาสมอคอน 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข 

นกัวิชาการสาธารณสขุ   ชก. 

(51-3-06-3601-001) 
นกัวิชาการสาธารณสขุ   ปก. 

(51-3-06-3601-002) 
พยาบาลวิชาชีพ   ชก. 

(51-3-06-3602-001) 
เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ    ชง. 

(51-3-06-4609-001) 
เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ปง./ชง. (วา่ง) 

(51-3-06-4601-001) 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (ว่าง) 

(51-3-06-2104-001) 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน้ (ว่าง) 

(51-3-06-2104-001) 
 

นกัวิชาการสาธารณสขุ   ชก. 

(51-3-06-3601-001) 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน้ (ว่าง) 

(51-3-06-2104-001) 
 

พนกังานจ้างตามภารกิจ 

-ผู้ช่วยนกักายภาพบ าบดั (1) 
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                                              ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
 
 
 
 

 
/11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่ง…… 

 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชพ. ชช. ปง. ชง. อส. 

จ านวน 1 - - 1 2 - - 1 1 - 1 - 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (1) 

(51-3-06-3601-001) 
 

งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมปูองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว 

คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. 

นักวิชาการสาธารณสุข  ชก. 

(51-3-06-3601-001) 
 

นักวิชาการสาธารณสุข ปก. 

(51-3-06-3601-002) 
-เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ   ชง. 

(51-3-06-4609-001) 
 

 -พยาบาลวิชาชีพ   ชก. 
(51-3-06-3602-001) 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ ปง/ชง. (วา่ง) 

(51-3-06-4601-001) 
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ที ่

 
ช่ือ-สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  
เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง  
หมายเหต ุเลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน/

เงินเพ่ิมอื่นๆ 
1 นางสาววัชรา   

             ท านองงาม 
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 51-3-00-1101-001 ปลัด อบต.  

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
กลาง 51-3-00-1101-001 ปลัด อบต.  

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
กลาง 568,560 

(47,380x12) 
84,000 
(7,000x12) 

84,000 
(7,000x12) 

736,560 

2 นางนงลักษณ์   
             บุญน้า 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 51-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 51-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานท้องถิ่น) 

ต้น 40,260 
(40,260x12) 

42,000 
(3,500x12) 

 525,120 

3 นางสาวสิริกร   
             บุญคูณ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 51-3-01-2101-001 หน.ส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 51-3-01-2101-001 หน.ส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 382,560 
(31,880x12) 

42,000 
(3,500x12) 

 424,560 

4 นางสาวกีรตยา   
               เกลียวทอง 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 51-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 51-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 266,040 
(22,170x12) 

  266,040 

5 นางสาวอัมภาพร   
              อยู่เจริญ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) 

51-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ชก. 51-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ชก. 323,760 
(26,980x12) 

  323,760 
 

6 นายกิตติ    
              หุตะมาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการเกษตร) 

51-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 51-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 356,160 
(29,680x12) 

  356,160 
 

7 นายสาทิศ   
              นาคน้อย 

ปริญญาตรี /เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(จัดการ) 

51-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ชง. 51-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ชง. 275,040 
(22,920x12) 

  275,040 
 

8 นางรัตภรณ์     ส าเภา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบริหารธุรกิจ) 

51-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ต้น 51-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ต้น 416,160 
(34,680x12) 

42,000 
(3,500x12) 

 458,160 

9 นางสาวปทิตตา   
           แสวงเจริญ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การบัญชี) 

51-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 51-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. 245,280 
(20,440x12) 

  245,280 
 

10   51-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 

ปง./ชง. 51-3-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 

ปง./ชง. 297,900 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

  (ว่างเดิม) 

11   51-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 51-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 297,900 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

  (ว่างเดิม) 

12   51-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

ปง./ชง. 51-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

ปง./ชง. 297,900 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

  (ว่างเดิม) 

13   51-3-05-2103-001 นักบริหารงานช่าง ต้น 51-3-05-2103-001 นักบริหารงานช่าง ต้น 393,600 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

42,000 
(3,500x12) 

 (ว่างเดิม) 

14   51-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 51-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปง./ชง. 297,900 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

  (ว่างเดิม) 

15   51-3-05-4701-001 นักบริหารงาน
สาธารณสุข 

ต้น 51-3-05-4701-001 นักบริหารงาน
สาธารณสุข 

ต้น 393,600 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

42,000 
(3,500x12) 

 (ว่างเดิม) 

16 นายจักรชัย  รุ่งสุข สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 51-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 51-3-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข ชก.    เงินอุดหนุน 
17 นางสาวฐิติมา ทองมี ปริญญาตรี 51-3-06-3601-002 นักวิชาการสาธารณสุข ปก. 51-3-06-3601-002 นักวิชาการสาธารณสุข ปก.    เงินอุดหนุน 
18 นางสุชีลา  พลไสย์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 51-3-06-3602-001 พยาบาลวิชาชีพ ชก. 51-3-06-3602-001 พยาบาลวิชาชีพ ชก.    เงินอุดหนุน 
19 นางยุพิน  สภาพไทย ประกาศนียบัตรทันต

สาธารณสุขศาสตร์ 
(ทันตสาธารณสุข) 

51-3-06-4609-001 เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข 

ชง. 51-3-06-4609-001 เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข 

ชง.    เงินอุดหนุน 

20   51-3-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 

ปง./ชง. 51-3-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 

ปง./ชง.    เงินอุดหนุน 

/ที่ 21............. 
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ที ่

 
ช่ือ-สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  
เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง  
หมายเหต ุเลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน/

เงินเพ่ิมอื่นๆ 
21 นางสาวอัฎฐพร   

               เชื้อเย็น 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการศึกษา) 

51-3-08-2107-001 นักบริหารงานการศึกษา ต้น 51-3-08-2107-001 นักบริหารงานการศึกษา ต้น 382,560 
(31,880x12) 

42,000 
(3,500x12) 

 424,560 

22   51-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 51-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 355,320 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

  (ว่างเดิม) 

23 นางอรวรรณ นัดนะรา บริหารการศึกษาบัณฑิต 51-3-08-5500401 ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3 51-3-08-5500401 ผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.3    เงินอุดหนุน 
24 นายณัฐปิญชาน์  บัวงาม บริหารการศึกษามหาบัณฑิต 51-3-08-6500103 ครู คศ. 2 51-3-08-6500103 ครู คศ. 2    เงินอุดหนุน 
25 นางจันทร์สุดา  พัดเย็น ครุศาสตรบัณฑิต(ปฐมวัย) 51-3-08-6600075 ครู 

(เอกอนุบาลและปฐมวัย) 
คศ.1 51-3-08-6600075 ครู 

(เอกอนุบาลและปฐมวัย) 
คศ.1    เงินอุดหนุน 

26   51-3-08-6600074 ครูผู้ช่วย 
(เอกอนุบาลและปฐมวัย) 

ครูผู้ช่วย 51-3-08-6600074 ครูผู้ช่วย 
(เอกอนุบาลและปฐมวัย) 

ครูผู้ช่วย    เงินอุดหนุน 

27   51-3-08-6500414 ครูผู้ช่วย 
(เอกภาษาไทย) 

ครูผู้ช่วย 51-3-08-6500414 ครูผู้ช่วย 
(เอกภาษาไทย) 

ครูผู้ช่วย    เงินอุดหนุน 

28   51-3-08-6500415 ครูผู้ช่วย 
(เอกวิทยาศาสตร์) 

ครูผู้ช่วย 51-3-08-6500415 ครูผู้ช่วย 
(เอกวิทยาศาสตร์) 

ครูผู้ช่วย    เงินอุดหนุน 

29   51-3-08-6500104 ครูผู้ช่วย 
(เอกอังกฤษ) 

ครูผู้ช่วย 51-3-08-6500104 ครูผู้ช่วย 
(เอกอังกฤษ) 

ครูผู้ช่วย    เงินอุดหนุน 

30   51-3-08-6500403 ครูผู้ช่วย 
(เอกสังคมศึกษา) 

ครูผู้ช่วย 51-3-08-6500403 ครูผู้ช่วย 
(เอกสังคมศึกษา) 

ครูผู้ช่วย    เงินอุดหนุน 

31   51-3-08-6500402 ครูผู้ช่วย 
(เอกปฐมวัย) 

ครูผู้ช่วย 51-3-08-6500402 ครูผู้ช่วย 
(เอกปฐมวัย) 

ครูผู้ช่วย    เงินอุดหนุน 

32 นางจินตนา  ปรากฏ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(การบัญชี) 

 เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้าง 
ประจ า 

 เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้าง 
ประจ า 

229,200 
(19,100x12) 

  229,200 
 

33 นางสาวจิรนันท์ โอภาส ปวส.(การตลาด)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 

(คุณวุฒิ)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 

(คุณวุฒิ) 155,520 
(12,960x12) 

  155,520 
 

34 นางจุรีรัตน์  เย็นเจริญ ปวส.(การบัญชี)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ 

(คุณวุฒิ)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ 

(คุณวุฒิ) 162,600 
(13,550x12) 

  162,600 
 

35    ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ) 138,000 
(11,500x12) 

  (ว่างเดิม) 

36 นายนพเก้า  พยัคฆ์ ปวส.(ช่างกล)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิต
น้ าประปา 

(ทักษะ)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิต
น้ าประปา 

(ทักษะ) 156,720 
(13,060x12) 

  156,720 
 

37 นางสาวสุทธาภา   
             จันทน์เทศ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบ าบัด) 

 ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด (คุณวุฒิ)  ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด (คุณวุฒิ) 206,400 
(17,200x12) 

  206,400 
 

38 นายกช  สุมาลย์ทอง ปวท.(ช่างส ารวจ)  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 128,280 
(10,690x12) 

  128,280 
 

39 นางสุมาลี   สนิกะวาที ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ) 66,360 
(5,530x12) 

  66,360 
 

40    ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก  (คุณวุฒิ) 112,800 
(9,400x12) 

  (ว่างเดิม) 

/ที่ 41................. 
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11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 

 
ที ่

 
ช่ือ-สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  
เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง  
หมายเหต ุเลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน/

เงินเพ่ิมอื่นๆ 
41 นางสาวสุพิตรา   

              ทาสะวัส 
ครุศาสตร์บัณฑิต(สังคมศึกษา)  ผู้ช่วยครู (เอกสังคมศึกษา) (คุณวุฒิ)  ผู้ช่วยครู (เอกสังคม) (คุณวุฒิ) 248,520 

(20,710x12) 
  248,520 

 
42 นางสาวพรเพ็ญ  ดิษยี ่ ครุศาสตร์บัณฑิต(ปฐมวัย)  ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) (คุณวุฒิ)  ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) (คุณวุฒิ) 180,000 

(15,000x12) 
  180,000 

 
43 นางบุษรินทร์  

              พุ่มล าเจียก 
ปวช. 

(การบัญชี) 
37975 บุคลากรสนับสนุนการสอน 

(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี) 

(ทั่วไป) 37975 บุคลากรสนับสนุนการ
สอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี) 

(ทั่วไป)    เงินอุดหนุน 

44 นายอ านาจ  ขาวละออ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 19974 บุคลากรสนับสนุน
สถานศึกษา  
คนงานทั่วไป (ภารโรง) 

(ทั่วไป) 19974 บุคลากรสนับสนุน
สถานศึกษา  
คนงานทั่วไป (ภารโรง) 

(ทั่วไป)    เงินอุดหนุน 

45 นายสมพงษ์  ดีพิจารณ์ ป.6  คนงานทั่วไป  (ทั่วไป)  คนงานทั่วไป  (ทั่วไป) 108,000 
(9,000x12) 

  108,000 
 

46 นางสาวอัมภวรรณ 
                  ชมบุญ 

ปวส.(การบัญชี)  คนงานทั่วไป  (ทั่วไป)  คนงานทั่วไป  (ทั่วไป) 108,000 
(9,000x12) 

  108,000 
 

47 นางเบ็ญจมาศ      
              สุมาลย์ทอง 

ม.ศ.5  คนงานทั่วไป  (ทั่วไป)  คนงานทั่วไป  (ทั่วไป) 108,000 
(9,000x12) 

  108,000 
 

48  
                 

     คนงานทั่วไป  (ทั่วไป) 108,000 
(9,000x12) 

   
(ก าหนดเพิ่ม) 

49  
                 

     คนงานทั่วไป  (ทั่วไป) 108,000 
(9,000x12) 

  (ก าหนดเพิ่ม) 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
        ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร

มนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรก็
เป็นอย่างปัจจัยต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้ก าลังคน
อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่
ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
อันได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน 
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น  เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสมอคอน เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

2. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

3. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นท่ีการให้บริการ 
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก 
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ าซ้อนของงาน
และการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากข้ึน 
 
 

/7.ส่งเสริมและ.......... 
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7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน 

การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้  
อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบาย 
ของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  
ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิด
กว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็น
หลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  
WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของ
หน่วยงานด้วย 
               การบริหารงานขององค์การจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างานซึ่งผู้ท างานในองค์กรนั้นจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ โดยองค์กรเป็นผู้ด าเนินการให้ในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ที่ท างานในองค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร จึงมีความ
จ าเป็นและส าคัญยิ่งส าหรับภาคราชการเนื่องจากเป็นกระบวนการวางแผนและด าเนินการให้เราการและพนักงาน
ของรัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทัศนคติและส านึกที่ถูกต้องเพ่ือช่วยให้งานของทางราชการบรรลุ
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยในขณะเดียวกันตัวพนักงานและลูกจ้าง ก็จะประสบความส าเร็จ ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรูความสามารถ และความพร้อมที่จะก้าวหน้าขึ้นไปด้วย อบต.เขาสมอคอน จึงก าหนดแนว
ทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม   อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ขอพนักงานและลูกจ้างของ อบต.เขาสมอคอน  ทุกคน  ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับ
การพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พัฒนา
พนักงานและลูกจ้างของที่ได้รับการบรรจุใหม่และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม อันท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 

/1.การพัฒนาพนักงาน............. 
 



140 
 
 1. การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของ อบต.เขาสมอคอน  บรรจุใหม่ โดยให้มีการปฐมนิเทศใน
ระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
  1.1 หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ
ส าหรับพนักงานและลูกจ้างบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     1.2 วิธีการพัฒนาลูกจ้าง โดยวิธีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมหรือ
พัฒนา ได้เรียนรู้เทคนิคในการท างาน ซึ่งใช้วิธีการสอนแนะน า โดยการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เป็นผู้คอยแนะน า ดูแล ช่วยเหลือ ของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรือพ่ีเลี้ยง ในหน่วยงานที่มีความ
ช านาญงานสูงสุด 
  1.3 การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติ 
ของผู้รับการพัฒนา และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มี 
คุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
  2.1  หลักสูตรการพัฒนา เพ่ือพัฒนาลูกจ้างใน 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่งานโดยทั่วไป เช่น สถานที ่โครงสร้างของ
งาน นโยบายต่างๆ 
   (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 
   (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ ราบละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริหารคน เช่น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
   (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัวได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดีส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติ
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การสื่อสาร การเสริมสร้าง
สุขอนามัย 
   (5) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  2.2 วิธีการปฏิบัติ อบต.เขาสมอคอน  มีหลักการในการพัฒนาบุคคล คือ หลักการเรียนรู้ โดย
สนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างเกิดการเรียนรู้ ทั้งโดยการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมการดูงานและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งมีวิธีการที่ส าคัญดังนี้ 
   (2.2.1) การฝึกอบรมนอกสภาพการท างานโดยการให้ผู้เข้ารับการอบรมหยุดการท างาน
ของตน เพ่ือเข้ารับการอบรมในสถานที่ของเทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ หรือส่วนไปเข้ารับการฝึกอบรมในหน่วยงาน
ฝึกอบรมภายนอก เช่น วิทยาลัยการปกครอง ซ่ึงวิธีการฝึกอบรมในห้องโดยการบรรยาย การสัมมนาหรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

/(2.2.2) การดูแล........... 
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   (2.2.2) การดูแลโดยการจัดให้ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานได้ไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
หน่วยงาน และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนซึ่งอาจเป็นส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานของเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในเทคนิค สภาพปัญหา และวิธีการท างานของหน่วยงานที่ตนไปเยี่ยมชมด้วยตนเองและยังไม่มีโอกาสสอบถามหรือ
แลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ และข้อคิดเห็นอันอาจน าไปปรับปรุงการท างานในหน่วยงานของตนได้ 
รวมทั้งอาจก่อเกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของตนและหน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
   (2.2.3)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง     โดยวิธี
ต่างๆ ดังนี้ 
                               - ศึกษาค้นคว้าความรู้จากหนังสือ หรือเอกสารวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของตน 
   - ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และโครงการของงานใน
หน่วยงานที่ต้องน ามาประกอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือให้การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่าง
ถูกต้อง 
   - ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   - การสมัครเข้าศึกษาหรือรับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ของงานด้วยค่าใช่จ่าย
ของตนเอง และโดยไม่เสียเวลาท างานประจ า 
  2.3 วิธีการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 
   - การทดสอบ 

                         ในการนี ้      แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน    งานการเจ้าหน้าที่ได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   พนักงานครู   ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  เรียบร้อยแล้ว   และได้แนบรายละเอียดแผนพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล    พนักงานครู    ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ   2564 - 2566  แนบท้าย
ภาพผนวกแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566   

 

 

 

/13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม………. 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
                -เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
                         หมวด 1 บททั่วไป 
                         หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม 
                         หมวด 3 กลไกและระบบบังคับใช้ประกาศคูณธรรม จริยธรรม  
                         หมวด 4 ขั้นตอนการลงโทษ 
                         บทเฉพาะกาล 

                -เรื่อง  หลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

                -เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

 
 
 
 
 

/ประกาศ ........... 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
......................................... 

 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้จัดท าประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
279   280 และมาตรา 304  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงให้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตาม
ประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้  

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นตันไป 

                         ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประกาศ.............. 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุร ี

*********************** 
 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ ใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามล าดับ 
  5.  ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”   หมายถึง   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี      

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 

 
ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   รักษาการตามประมวล

จริยธรรมนี้ 
 
 

/หมวด 2................... 
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หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

 
ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์  
     ทับซ้อน 
5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติ  ตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา 
     ชุมชนให้น าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจบุัน 

 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
        ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
        ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
        ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
        ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
 
 

/ข้อ 8 ข้าราชการ…………. 
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ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มี
อัธยาศัย 

ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณ ี

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
ส่วนที่ 3 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
        ข้อ 15  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละประเภท ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ผู้ประกอบ
วิชาชีพที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดมาตรฐานความประพฤติไว้เป็นการเฉพาะ ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานความประพฤติและวิจารญาณทางศีลธรรมและวิชาชีพนั้นๆ อย่างเคร่งครัด  
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 16 ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและ
เคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อ 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
 

/(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง………….. 
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(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล เขาสมอคอนหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด

มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 17 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  เพ่ือควบคุม 
ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล

เขาสมอคอน ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
จ านวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ 18 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ในกรณีที่

มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์    การลงโทษผู้ฝุาฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

/(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา………… 
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(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุ คคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน   นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  การประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
       ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
       ข้อ 20 การด าเนินการตามข้อ 19  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
       ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจาการฝุาฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
      ข้อ 22  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ18 สั่งลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
     ข้อ 23 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 21  ให้
น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
     ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
 

/หมวด 4 ........... 
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หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
       ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
       ข้อ 26 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้วให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอนด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
       ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
       ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล

จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
      

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประกาศ.......... 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

เรื่อง   หลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
......................................... 

 
                     โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็น
หลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน   

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดลพบุรี (ก.อบต.ลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
                     1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
                     2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
                          3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
                     4. การยึดหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
                     5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
                     6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
                     7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
                     8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                     9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
    ทั้งนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  
   ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  

 
 

/แนวทางการปฏิบัติงาน.......... 
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แนวทางปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
......................................... 

                 1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  

     - ตระหนักและยึดมั่นในคุณความดี และประพฤติปฏิบัติตน ให้สอดคล้องกับค าสอนหรือหลักปฏิบัติ  
                    ของศาสนาและให้เหมาะสมในฐานะที่เป็นข้าราชการ 
                  - ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมาย  หลักวิชาการ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
                  - ปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วง   เมื่อพบว่ามีการกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

     - ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัวโดยไม่ค านึงถึงหลักและค าสอนของศาสนา หรือ  
                    ความเหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี 
                  - ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงหลักกฎหมาย หลักวิชาการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
                  - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท า ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม 

                 2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  

     - ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งในหน้าที่ราชการ และการเป็นข้าราชการที่ดี 
                  - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มก าลัง ความสามารถ  และกล้ารับผิดชอบในความผิด           
                    พลาดที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่    รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มี  
                    หน้าที่ในการตรวจสอบ 
                  - เสียสละและอุทิศตนในการท างาน   

     - ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ค านึงถึงความเสียหายอาจที่เกิดข้ึนต่องาน ต่อองค์กร   
                    ต่อรัฐบาล  ต่อประชาชน หรือต่อประเทศชาติ 
                  - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท าท่ีขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติ                  
                    หน้าที่ด้วยความล่าช้าหรือไม่โปร่งใส 

                 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

     - ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของราชการ  ประชาชน หรือประเทศชาติเป็นหลัก  

     - ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอคติต่องานที่ปฏิบัติ ต่อร่วมปฏิบัติงาน ต่อองค์กร     
                    ต่อรัฐบาล หรือต่อประชาชน 
                  - ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของตัวเองมากกว่าค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
                  - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท าท่ีน าความคิดเห็นส่วนตัวมาใช้ปะปนกับ 
                    การปฏิบัติหน้าที่ 

/4. การยึดหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
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               4. การยึดหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

  - ตระหนัก เคารพ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญในฐานะประชาชนชาวไทย 
               - ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด และ 
                 ทักท้วงเมื่อพบว่ามีการกระท าท่ีไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  - ใช้ช่องว่างของกฎหมาย/ระเบียบกระท าการอันเป็นการก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการ  
                 ไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
               - กระท าการละเว้นหรือละเมิดกฎหมายทั้งในการปฏิบัติราชการและการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
               - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท าที่เป็นการละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติตาม  
                 รฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย  
 
               5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  

 - ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงความเป็นธรรมที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม 
               - ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพและสร้างความประทบัใจ  
                 ให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยน้ าใสใจจริง 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยน าความเชื่อส่วนตัวทางการเมืองมาใช้ในการเลือกปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ 
             - แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยไม่ค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นข้าราชการที่ต้องมี 
               ความเป็นกลางทางการเมือง 
             - มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
             - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 
              6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

 - ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนด 
              - ให้บริการผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และให้ตรงกับความ     
                ต้องการของผู้รับริการอย่างครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มาติดต่อเป็นส าคัญ 

 - เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร 
              - ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
              - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท าท่ีเป็นการละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติตาม                    
                พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือท าให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับความเสียหาย 
 
 

/7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน……………. 
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               7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  

  - ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้งานบรรลุเปูาหมายอย่างดีที่สุด 
               - รักษาและพัฒนามาตรฐานการท างานที่ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

 - ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความส าคัญกับกระบวนงานที่ระเบียบหรือกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ จนไม่ค านึงถึง 
                ผลส าเร็จของงาน 
              - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความสามารถที่มีอยู่ หรือตาม 
                มาตรฐานเดิมที่เคยปฏิบัติ หรือตามความพึงพอใจส่วนตัว 
 
              8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 - ตระหนักและยึดมั่นในหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
              - รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าความคิดเห็นที่       
                เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ/หรือประกอบการพิจารณาการพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
              - ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบายเหตุและผลในเรื่องต่าง ๆ ข้อมูลที่จ าเป็นให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย 
              - การปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก จะต้องให้ความส าคัญแก่ความคิดความเห็น     
                ของเสียงส่วนน้อยด้วย 

 - แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการต่อต้านการปกครองระบอบ  
                ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
              - ใช้อ านาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการกดดันให้เพ่ือน 
                รว่มงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อื่นปฏิบัติตามความต้องการของตน 
              - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีกระท าที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  
              9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

 - ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเองและมุ่งมั่นแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการ      
                 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และใช้    
                 ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
              - การมีจิตส านึกมุ่งบริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้    
                มารับบริการอย่างถูกต้อง ควบถ้วน  รวดเร็ว เป็นธรรม 
              - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ  มีความ  
                ขยันหมั่นเพียร อุทิศตนและมั่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามภารกิจเปูาหมายของหน่วยงาน    
                เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมมากที่สุด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
              - การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม   ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่   ตัดสินใจบนหลักการ   ข้อเท็จจริงอย่างมี 
                 เหตุมีผล เพื่อความยุติธรรม  

/-การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง.............. 
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              - การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง ลด ละ เลิกอบายมุข   
                ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล ไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง มีการวางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย 
                 พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง  
              - การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าหาญ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน 
                ผลประโยชน์ส่วนร่วมเหนือประโยชน์ส่วนตน เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ   
              - ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและความรับผิดชอบต่อผลของ 
                การตรวจสอบ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในขอบเขตของกฎหมาย  
             - ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัด  
                ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนร่วม  
              - ละเว้นการเรียกรับหรือด าเนินการอื่นใดที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 - ใช้ต าแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ หรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
                - กระท าการอันเป็นการก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้ตนเองหรือบุคคลอื่น 
              - ใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนให้ได้รับความเสียหาย 
              - ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท า ที่น าต าแหน่งหน้าที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
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