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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการต่อเน่ือง 

เน่ืองจากการกำหนดอัตรากำลังคนในองค์กรหน่ึงจะมีความสัมพันธ์กับการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2558 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ตูม จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงจำเป็นต้อง จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากำลังฉบับเดิม     
เป็นสำคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเน่ือง โดยใช้หลักการและ
วิธีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ปี ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังน้ี 
    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่ง   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 
ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ท่ีจะได้รับ   
  การวางแผนอัตรากำลังเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับตำแหน่ง     
ต้องดำเนินการในภาพรวมท้ังหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงาน           
ให้สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังล่วงหน้า 3 ปี      
ซึ่งต้องมีแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ 
PPB: Planning Programming Budgeting) การกำหนดอัตรากำลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการแผน
งบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกำลังคน)  และมีการทบทวน
ตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Post Audit) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (Position 
Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือป้องกันปัญหาหน้าที่ซ้ำซ้อน คนล้นงาน และ
กำลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน เพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขท้ังระบบ             
ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งหน้าที่ของหน่วยงาน  โครงการ ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง และการปรับระดับตำแหน่ง  

 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลงั ๓ ป ี
2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม    

ไม่ซ้ำซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งต้ัง
พนักงานส่วนตำบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน              
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
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๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

สร้างขวัญกำลงัใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดทำแผนกำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดทำแผนกำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดทำแผนกำลัง เป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นำไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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3. กรอบแนวคิด ขอบเขต ความสำคญั และกระบวนการ ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป ี
3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 
 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนน้ันจะเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังน้ี 

- The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังน้ันในการกำหนด
กรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ท่ีองค์กร
ต้องการเพ่ือให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

- International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนกำลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพกำลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายน้ีอาจเป็นการหาความต้องการกำลังในอนาคตท่ีจะทำให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

- ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
กำหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จำนวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าน้ีด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรน้ี รวมต้ังแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามท่ีต้องการ นอกจากน้ัน ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากร     
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

- สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเร่ืองการวางแผน
กำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เก่ียวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกำลังคน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะที่
เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเน่ือง” 

- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีท่ีสุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
สำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์         
และวิเคราะห์เก่ียวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่จะให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจำนวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหน่ึง 
การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่าน้ันให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 
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จากคำจำกัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอำนาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังน้ี 

 พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเน่ืองในการทำงาน มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม     
ลำดับช้ัน  กำหนดตำแหนง่ แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังน้ี 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเร่ิมต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเร่ิมต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตร ี
 ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง

ลูกจ้างประจำต่อเน่ืองจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราข้ึนมาใหม่  หรือกำหนดตำแหน่งเพ่ิม
จากท่ีมีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตำแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยกำหนดเป็น 1 กลุ่ม  ดังน้ี  

- กลุ่มงานสนับสนุน 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกำหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะส้ัน หลักเกณฑ์การกำหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางด้วยบริบท 
ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังน้ี 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 
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แผนภูมิแสดงสดัส่วนอัตรากำลังในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
 

 
ด้านอัตรากำลังพนักงานเดิม    จำนวนกรอบอัตรากำลังเดิม    35   อัตรา 

จำนวนผู้ดำรงตำแหน่ง  33 อัตรา 
จำนวนตำแหน่งว่าง    2 อัตรา 

   1. นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง    จำนวน    1   คน 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
   2. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น    จำนวน    1   คน 
   3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   จำนวน    1   คน 
   4. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ     จำนวน    1   คน 
   5. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    จำนวน   1   คน 
   6. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    จำนวน    1   คน 
   7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  จำนวน   1   คน 
   8. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จำนวน   1   คน 
   9. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)   จำนวน   1   คน 
   10. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)      จำนวน   3   คน 
   11. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)   จำนวน   3   คน 
   12. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ   จำนวน    -   คน 
 กองคลัง 
   13. ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น    จำนวน   1   คน 
   14. นักวิชาการคลังชำนาญการ      จำนวน   1   คน 
   15. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    จำนวน    1   คน 
   16. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ     จำนวน   1   คน 
   17. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)    จำนวน   1   คน 

18

3

2

2

10

พนกังานสว่นตําบล

พนกังานครู อบต.

ลกูจ้าง

พนกังานจ้างตามภารกิจ

พนกังานจ้างทัว่ไป

แผนภูมิแสดงสัดส่วนอัตรากำลัง 

ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

จำนวน 35 อัตรา 
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 กองช่าง 
   18. นักบริหารงานช่าง ระดับต้น    จำนวน   1   คน 
   19. นายช่างโยธาชำนาญงาน     จำนวน   2   คน 
   20. เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)    จำนวน   1   คน 
   21. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)    จำนวน   1   คน 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   22. นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น    จำนวน   1   คน 
   23. ครู       จำนวน   3   คน 
   24. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จำนวน   2   คน 
   25. ผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างทั่วไป)    จำนวน   1   คน 
   26. คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)    จำนวน   1   คน 
 หน่อยตรวจสอบภายใน 
   27. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน   -    คน 

(2) แนวคิดเร่ืองการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
 การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กำหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากท่ีสุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ท้ังน้ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น
อย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี 
 - สำนักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุ และ
แต่งต้ังให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เร่ืองการวางแผน  นโยบาย อำนวยการท่ัวไป การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเร่ืองสายงานช่าง การก่อสร้าง  
การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี
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 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา    
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เร่ืองการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ภูมิ
ปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี
 - หน่วยตรวจสอบภายใน คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งต้ังให้พนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
ปฏิบัติงานทางการตรวจสอบงานระบบบัญชี งานตรวจสอบทรัพย์สิน งานตรวจสอบด้านการจัดการ งานตรวจสอบ
การบริหารงานบุคคล ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 
   เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลท่ีสะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต   

   เมื่อนำกรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ท่ีมีอยู่ดังน้ี 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective (วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) : เพ่ือให้การดำเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล   ตูม บรรลุผลตามพันธกิจที่ ต้ังไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการดำเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่น้ันครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรร
กำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตรากำลังคนในด้านน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา 
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านเกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการ
ศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตรฯลฯ  จะบรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของงานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
และบริการความรู้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างท่ัวถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนน้ีจะคำนึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
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ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังน้ันในการกำหนด
อัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้กำหนดอัตรากำลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากร
ในส่วนราชการน้ัน ๆ ทุกตำแหน่ง ตำแหน่งรองลงมา จะเป็น ตำแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กำหนดเป็นสายงานวิชาการ     
ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง     
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป ตามลำดับ การกำหนดในลำดับช้ันเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและ            
มีผู้รับผิดชอบสายงานน้ัน ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมีเป็นสำคัญ  

กระจกด้านที่ 3  Full Time Equivalent (ค่าเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา) (FTE): เป็นการ
นำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อ
บุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคำนวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

 พิจารณางานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
- สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานน้ีหรือไม่ 
- มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
- การมีสายงานน้ีในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
- ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
- ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอื่นท่ีเหมาะสมกว่าได้ 
- การมีสายงานน้ีในหน่วยงานมิได้ช่วยเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละสว่นราชการ 
 การนำปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา และคำนวณ
ระยะเวลาท่ีเกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังน้ี 

 

เวลาปฏิบัติราชการ = จำนวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี (230 วัน)  x  6 ชั่วโมง X 60 นาที   

แทนค่า               = 230 x 6  = 1,380 ชั่วโมง หรือ 82,800  นาที 
หมายเหตุ 
1. 230   คือ จำนวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ 
2. 6      คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง  

     (หักเวลาพักและทำธุระส่วนตัวแล้ว) 
3. 1,380 คือ จำนวน วัน คูณด้วย จำนวน ช่ัวโมง / 1 ปี ทำงาน 1,380  ช่ัวโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังน้ัน 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่ 4 Driver (การขับเคลื่อน) : เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม  (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม) มายึดโยงกับจำนวนกรอบ
กำลังคนที่ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม (การตรวจ
ประเมิน LPA)    

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังน้ี 

 ประเด็นเร่ืองการจัดโครงสร้างองค์กร เน่ืองจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการน้ัน จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม พิจารณา
ทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการน้ันมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วน
ราชการ 1 หน่วย ได้แก่ สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วย
ตรวจสอบภายใน       

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจำนวนหน่ึง ดังน้ันจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเร่ืองกรอบอัตรากำลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่
เหมาะสมข้ึนทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเน่ือง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกำหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเก่ียวกับกำลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกำหนด
ทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ขนาดเดียวกัน พ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน  จำนวน 2 แห่ง ดังน้ี 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต้ังอยู่ทาง
ทิศตะวันตก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีเน้ือที่ทั้งหมด  20.6624  ตารางกิโลเมตร  หรือ 12,914 ไร่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปลูกข้าวเป็นอันดับหน่ึงปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง 
มะม่วง ละมุด ทำข้าวเม่าอ่อน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง รับราชการ และมีกรอบอัตรากำลังดังน้ี (อ้างถึงหนังสือองค์การ
บริห ารส่ วนตำบลสุ ข เกษม  ที่  นม  9 5 7 0 1 /ว  5 5  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2 5 5 9  และ เวป ไซ ต์  
http://www.sukkasaem.com) 
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แผนภูมิแสดงสดัส่วนอัตรากำลังในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม 
  

 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลง้ิว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีเน้ือที่ทั้งหมด 27 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,625 ไร่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและเล้ียงสัตว์ โดยประกอบอาชีพเพ่ือการจำหน่ายควบคู่ไปกับ
การบริโภค เช่น การทำนา ทำสวน ค้าขาย เมื่อเกษตรกรว่างเว้นจาการทำการเกษตรจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
เช่น ก่อสร้าง รับจ้างทอผ้าไหม และมีกรอบอัตรากำลังดังน้ี (อ้างถึงหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลง้ิว ที่ นม 
87801/ ว 815 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และเวปไซต์ http://www.nguipuk.go.th) 

แผนภูมิแสดงสดัส่วนอัตรากำลังในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลง้ิว 
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ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว 

จำนวน 33 อัตรา 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเดียวกัน พ้ืนท่ี
ใกล้เคียงกัน 

 
จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากำลังกับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเดียวกัน 

พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  จะเห็นได้ว่าจำนวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม องค์การบริหารส่วนตำบลง้ิว ใกล้เคียงกัน เนื่องมาจากทั้ง 3 หน่วยงาน      
มีพ้ืนที่ติดต่อกัน สภาพภูมิประเทศ จำนวนประชาชากร ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชน รายได้             
มีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงมีลักษณะงานในการให้บริการประชาชนที่คล้ายคลึงกัน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างที่มีจำนวนใกล้เคียงกัน 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้แต่งต้ังคณะทำงานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจำปี 

งบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะทำงาน มีนักทรัพยากรบุคคล เป็น  
เลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ  ดังต่อไปน้ี 

 3.2.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม   
ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 3.2.2 กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 
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 3.2.3 กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 3.2.๔ กําหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยให้หัวหน้า      
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือกําหนดความจําเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และ อํานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคํานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจํานวนข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจําในองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง 

 3.2.๕ กําหนดประเภทตําแหน่งพนักงานจ้าง จํานวนตําแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม 

 3.2.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่
เกิน ร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย 

 3.2.๗ ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

          3.3  ความสำคญัของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 
 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตำบล     
การกำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองจะช่วยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทำให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังน้ี 

3.3.1 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
สามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยทำให้
ปัญหาท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้สอดคล้องกันทำให้การดำเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เก่ียวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
น้ันลงได้ 
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3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม สามารถท่ีจะจัดจำนวน ประเภท และระดับ
ทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลตูม บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อันจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์สงูสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยรวม 

3.3.6 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเน่ืองมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท ำให้ เกิ ดก าร จ้ างงานที่ เท่ า เที ยม กันอ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เน่ืองจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มต้ังแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
   3.4.๑ แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลตูม  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เช่น กฎระเบียบ 

การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังในแต่ละหน่วยงาน 
ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม และส่ง

คณะทำงานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตรากำลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  
   3.4 .๕  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำ

งบประมาณ 2561 – 2563   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อำเภอ 

และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
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4. สภาพปญัหาของพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน 
 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย มีระยะทางห่างจากอำเภอปักธงชัยประมาณ 13 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศ
ใต้ของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัดนครราชสมีาระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี  
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย 
  ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลภูมหลวง อำเภอปักธงชัย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลง้ิว อำเภอปักธงชัย 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย 
  เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 เขตการปกครอง
จำนวน 16 หมู่บ้าน  

 จากการ สํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม          
พบปัญหาและความต้องการความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี  ประจำปี 2561 – 2564  
แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแก้ไขให้ตรง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น   

4.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
  1) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่าน้ีหรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เน่ืองจากพ้ืนที่ยังไม่
เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ท้ังน้ี  องค์การ
บริหารส่วนตำบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

  2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหา
คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เน่ืองจากพื้นท่ีที่มีความ
ต้องการให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือท่ีจะทำความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนท่ี  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งน้ี  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนน้ีไว้
แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน  

4.2  ด้านเศรษฐกิจ  
  1) จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  45 

เช่น ข้าว อ้อย  มันสำปะหลัง ข้าวโพด ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์
เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี มีอาชีพและรายได้และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีข้ึนไป  ร้อยละ  
๙๐  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานท้ังจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของ
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราที่ต่ำกว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้ง       
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  
ร้านค้า  ทำให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหา  
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ก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคา
ผลผลิตทางการเกษตรต่ำ ค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนใน
ที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนท่ีในการทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากร
เพ่ิมข้ึนมาก เร่ิมเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจาก
ครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ำมีมากข้ึน  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบล  การแก้ปัญหา       
คือ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการทำความสะอาดท่อและ     
รางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ำลดลง  ประชาชนมีจิตสำนึกและ      
มีส่วนร่วมมากข้ึน และทำให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกท้ังองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  
แต่การพัฒนาด้านน้ียังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เน่ืองจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการและความรู้ด้านการตลาด   

4.3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1) ด้านแรงงาน จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี 

อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรง    
ในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน    
ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอก
พ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานมากพอ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 2) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกร
ส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ 
โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี   

 การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเร่ืองน้ีซึ่งก็ได้ผลในระดับหน่ึง  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ ราย เท่าน้ัน ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการ
สำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  
การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่าน้ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพยายามอย่างย่ิงที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 3) ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที่  
นับถือศาสนาพุทธ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการด่ืมสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นคร้ังคราว    
บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  
พยายามที่จะให้ทุกสว่นทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการด่ืมสุรา  ให้ชุมชนเห็นความสำคัญ
ของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิค  งานประเพณี  เป็นต้น 
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 4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  
การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเร่ืองที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหา
วิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าท่ีที่สามารถดำเนินการได้              

 5) ด้านยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล จากการที่ทาง
ที่พักสายตรวจตำบลตูม ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบน้ันพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่
ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทาง
ผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การ
แจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าท่ีก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

4.4  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  

เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์  
ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน 

4.5  ผลผลิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
      ในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  

ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เน่ืองจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย พ้ืนที่
สำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัด
ขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการ
ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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4.6  ด้านการเมือง-การบริหาร 
       องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งหมด 1๖ 

หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซ่ึงเป็นตัวแทนประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕6 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ัง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 3,813  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,335 คน คิดเป็นร้อยละ 87.96 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  3,812 คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งสิ้น 4,337 คน คิดเป็นร้อยละ  87.89  
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกต้ัง       
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ     
ให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
เก่ียวกับข้อกฎหมายของการเลือกต้ังท่ีกระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนองค์การ
บริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน โครงการอ่ืนๆ สำหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญ
เท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เน่ืองจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ       

มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
ในด้านบริการ 
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5. ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 การจัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมน้ัน ได้พิจารณา
สรุปรูปแบบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี ประจำปี 2561 – 2564  
ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตำบลตูม คือ “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบกับนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน และการจัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให้ตำบลตูมเป็นตำบลที่น่าอยู่ ตลอดไป สำหรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลตูม ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน  
เป้าประสงค์ 

 ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความ
สะดวกและมาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ด้านคมนาคม
ขนส่ง ด้านความสงบเงียบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชน เพ่ือสนับสนุนแผนงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายแห่งรัฐ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ และดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้เดินไปพร้อมกันในทุกด้าน 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะอาด 

2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
3.  ก่อสร้างและขยายเขตบริการประปา 
4.  บริหารสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ  
เป้าประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน

ท้องถ่ินโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ให้มีความสามารถและทักษะ
ในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าเกษตรและยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสนับสนุนแผนงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายแห่งรัฐ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  และสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในมั่งคง  และเดินไปพร้อมกันในทุกด้าน 
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เพ่ือสนับสนุนนโยบาย  Kitchen of world Food safety  และการสร้าง value chain ด้วย
จังหวัดในพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการเกษตร  สามารถเพ่ิมผลผลิตสูง  ส่วนการแปรรูปสินค้าการเกษตร  มีจุดเด่นคือ  
อยู่ใกล้แหล่งแปรรูปมีเทคโนโลยีทันสมัย  มีกำลังผลิตสูง สามารถแปรรูปเพ่ือการส่งออกได้ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้รู้จักคุณประโยชน์ของการใช้เกษตรอินทรีย์ และท่ีสำคัญเป็นการเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
ในการประกอบอาชีพและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งตำบลตูมเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม เป็นจุดเช่ือมต่อการคมนาคม
เป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเท่ียวทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยะธรรม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติที่หลากหลายและใช้ทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว 

แนวทางการพฒันา 
1.  ส่งเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า  การเกษตร 
2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
4.  สนับสนุนภาคการผลิต / การบริการอย่างเช่ือมโยงและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้น / ผลิตภัณฑ์ 
5.  สร้างฐานรากเศรษฐกิจใหม่ระดับกลางและฐานราก 
6.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 

 7.  การเพ่ิมศักยภาพในการแปรรูปผลผลิต  การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างพลังงานทดแทน 
8.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้าง  ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
9.  การเพ่ิมผลผลิตและรายได้  ศักยภาพการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่เกษตรกร 
10.  การผนึกพลังเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
11.  สร้างแหล่งท่องเที่ยวข้ึนมาใหม่ให้มีประวัติและมีตำนานเล่าขานทำให้เข้าใจและเช่ือมโยง

เร่ืองราวความเป็นมาได้ง่าย 
12.  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 

 13.  เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงการตลาดและกระจายนักท่องเท่ียวไปสู่ตำบล  อำเภอและจังหวัด
ใกล้เคียง 
     ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมชุมชนและคณุภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ 
 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความสามารถ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  มีความเช่ียวชาญและมีทักษะในการพัฒนาฝีมือแรงงานในการผลิตมูลค่าของสินค้า
และความสามารถขยายการตลาดไปสู่ภูมิภาคและทั่วโลกได้อย่างประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย  
มีความม่ันคงในการทำงานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งเป็นจุดหมาย
การพัฒนาเพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม และเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาประชาชนที่เกิดขึ้น  
โดยไม่คาดหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลอดจน
ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติตาม
นโยบายในด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันการแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปราม ผู้มีอิทธิพลเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวรู้เท่าทันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ประชาชน       
มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี รู้จักการดูแลสุขภาพท่ีดี 
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ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) และสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  จัดการท่ีอยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและส่งเสริมสวัสดิการ พร้อมเครื่องสาธารณูปโภคให้แก่

ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ เช่นผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ฯลฯ 
2.  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพใต้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาค และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานสังคม 
3.  เพ่ิมศักยภาพและเติมปัญญาให้สังคม โดยการสร้างเครือข่ายการศึกษา สร้างแหล่งเรียนรู้

ทันสมัยมีการประยุกต์องค์ความรู้  วิชาการต่าง ๆ แสดงให้เห็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับการนำไปใช้กับวิถีชีวิตโดยใช้
สื่อใช้เทคโนโลยี ระบบ IT ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม 

 4.  พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอ้ือต่อการมี
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าอย่างย่ังยืน 

5.  จัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าเช้ือและปกป้องสิทธิผู้บริโภค
รวมทั้งส่งเสริมการลดละเลิกอบายมุข  สิ่งเสพติด 

6.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
อาชญากรรม  และสาธารณภัยต่าง ๆ  

 7.  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกายจิตใจ  ให้แก่
ประชาชน 

8.  พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองให้มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอด
หลักธรรมสู่การปฏิบัติ  และการเผยแพร่ศาสนาธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ 

9.  ปรับปรุงการให้บริการเพ่ือเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
10.  การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและเน้นมาตรฐานความปลอดภัย  สู่ผู้บริโภค 
11.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
12.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
13.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
14.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา 
15.  สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี    
เป้าประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่
เยาวชน ประชาชน  ในพ้ืนที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตลอด
ชีวิตให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเท่ียงธรรม และการส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ     
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับ
ท้องถ่ินตลอดไป 
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แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิตให้

มีคุภาพ ประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม 
2.  พัฒนาสถานศึกษาท้ังในระบบ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษและมลภาวะ 

 3.  พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 

4. การจัดต้ังสภาวัฒนธรรมตำบลตูม  และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
5.  การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 
6.  การส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
7.  การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
8.  การสร้างคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ชุมชน 
9.  การผนึกพลังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

 10.  สร้างแหล่งท่องเที่ยวข้ึนมาใหม่ให้มีประวัติและมีตำนานเล่าขานทำให้เข้าใจและเช่ือมโยง
เร่ืองราวความเป็นมาได้ง่าย 

11.  สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ 
 12.  เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงการตลาดและกระจายนักท่องเท่ียวไปสู่ตำบล  อำเภอและจังหวัด

ใกล้เคียง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ แม่น้ำ  

ลำคลอง น้ำเสีย ขยะ เสียง อากาศ ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด เพ่ิมพ้ืนที่เขตอนุรักษ์สวนสาธารณะ  
ตลอดจนการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ อากาศ และความดังของเสียงให้ได้มาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งลุ่มน้ำ 

 2.  สร้างจิตสำนึกของเอกชน ประชาชนในการผลิตโดยมุ่งเน้นรับผิดชอบต่อสังคม และการลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.  ส่งเสริมการชลประทาน และก่อสร้างฝายต้นน้ำ เพ่ือปรับประดับความเร็วของการไหลของน้ำ 
4.  เฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ  อากาศ  และเสียงให้ได้มาตรฐาน 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบา้นเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และตรวจสอบการบริหารจัดการตลอดจน    
ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย  และมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่ดี  และ
สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายในด้านแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะ  
ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์   
ทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญารวมถึงการมีภาวะโภชนาท่ีดี  รู้จักการดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและ
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
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แนวทางการพัฒนา 
  1.  ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารเพ่ือปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็ง 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมือง  และการใช้สิทธิเลือกต้ัง 
3.  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.  ส่งเสริมมาตรฐานการประหยัดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานองค์กรอย่าง
คุ้มค่า 

5.  ส่งเสริมการนำระบบ  ICT  มาใช้ในการบริหารจัดการและมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
6.  จัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เพ่ือให้บริการประชาชน 
7.  ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทองค์กรปกครองส่วน 

เป้าประสงค์ของแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
  ๑)  การพัฒนาและบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้มีความสะดวก มั่นคง แข็งแรง 

๒) การพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอ สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

๓)  การพัฒนาเพ่ือมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
๔)  การพัฒนาสังคม หมู่บ้าน ให้เข้มแข็งและปลอดภัย 
๕)  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพสูงข้ึน 
๖)  การพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
๗)  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว 
๘)  การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนท่ัวไปให้มีสุขภาพร่างการ

แข็งแรง และได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้อย่างทั่วถึง 
๙)  การพัฒนาเป็นหมู่บ้านและตำบลสีขาว ปลอดภัยจากยาเสพติด 
๑๐)  การพัฒนาเพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๑๑)  การพัฒนาโบราณสถานและโบราณวัตถุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ 

ตัวชี้วัดในการดำเนินการของแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
  ๑)  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน รางระบายน้ำ แหล่งน้ำ ประปา  ไฟฟ้า  เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนได้ร้อยละ  ๘๐  
  ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึน  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น ร้อยละ ๑๐ 
  ๓)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล 
  ๔)  ประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้นรอ้ยละ ๕ 
  ๕)  หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลมีความปลอดภัย สงบสุข และน่าอยู่ ร้อยละ  ๘๐   
  ๖)  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา และเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๕๐ 
  ๗)  ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตรมากข้ึนและพ่ึงตนเองได้มากขึ้น  ร้อยละ ๑๐ 
   ๘)  ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ การคัดแยกขยะ เพ่ิมมากขึ้น 
ร้อยละ ๒๐  
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  ๙)  ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เผยแพร่ รักษาซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ินอันดีงามยังคงอยู่ 
  ๑๐)  ประชาชนตำบลตูม ร้อยละ ๒๐ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่อยู่ในพ้ืนที่ให้คนทั่วไปทราบข้อมูล 
 

ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  

๒)  ด้านการรบัรู้ รับทราบขอ้มูลข่าวสาร กว้างขวางและทั่วถึง 
๓)  การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  ๔)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนมีความปลอดภัยสูง  
  ๕)  เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านการศึกษา อย่างทั่วถึง 
  ๖)  ด้านการเกษตรได้รับการสง่เสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้  
   ๗)  ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 

๘)  ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ ครอบครัวอบอุ่น  
๙)  มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้หมู่บ้านน่าอยู่  
๑๐)ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 

กลยุทธข์องแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น

และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๒)  พัฒนาระบบประปา  แหล่งน้ำ  ขุดลอกคูคลอง ห้วย เพ่ือเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค 

บริโภค  และการเกษตร รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๓)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ิมพูนความรู้ และการมีส่วนร่วมขอประชาชน 
๔)  ส่งเสริมหมู่บ้านให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความ สามารถของแรงงาน         
ในท้องถ่ิน 
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย 
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดหรือกระจกมองตามทางแยกทางโค้งต่างๆ ในเขตหมู่บ้าน
และจุดที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

๖)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน      
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๗)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ท่ีดีมีคุณภาพ ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๘)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๙)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 



25 

 
 

๑๐)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพ่ิมป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๑๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนที่  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถ่ิน 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
๑ )  การพัฒนาหมู่ บ้ าน  ตำบล โดยได้ รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๓)  การพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาศักยภาพคน ความเข้มแข็งในการพ่ึงตนเองได้ เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔)  การพัฒนาระบบการศึกษาที่กว้างขวางเพ่ิมข้ึน 
๕)  การพัฒนาด้านการเกษตรให้ทำการเกษตรแบบหลากหลาย มีการปลูกพืชทดแทน เกษตรกร

สามารถพ่ึงตนเองได้แบบย่ังยืน  
๖)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อม  
๗) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน ให้คงอยู่  

แผนงานของแผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564) 
  ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
  ๓) แผนงานการศึกษา        

๔) แผนงานสาธารณสุข    
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ     
  ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑๐) แผนงานการเกษตร 
  ๑๑) แผนงานงบกลาง 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน  
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556  
ประเด็นนโยบายของผู้บริหาร อบต. 
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  1.2 ส่งเสริมให้มีโครงการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และขยายโอกาส 
  1.3 สนับสนุนให้จัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเงินกู้ระยะสั้น 
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  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาผลผลิตคุณภาพสินค้าตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง  และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
  1.6 ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดชุมชน  ศูนย์ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ตำบล 

2. นโยบายด้านสังคม 
  2.1 ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนมีความสามัคคีปรองดองและเอ้ืออาทรต่อกันและต่อชุมชน 
  2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและช่วยเหลือ
ชุมชนเมื่อมีภัยต่าง ๆ เกิดข้ึน 
  2.3 ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  และผู้ป่วยโรคร้ายแรง  
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจการพัฒนาสตรีโดยเที่ยงธรรมและท่ัวถึง 
  2.4 ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสถาบันครอบครัวภายในตำบลให้ตำบลให้เข้มแข็ง  และอบอุ่น
ซึ่งเป็นหน่วยพ้ืนฐานในด้านเศรษฐกิจและเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครัวเรือน 
  2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และสังคม 

3. นโยบายด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
  3.1 ดำเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล
ให้ประชาชนได้สัญจรไปมา  และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก 
  3.2 ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.3 ประสานงานกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายเขตการไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
และทุกครัวเรือน 

4. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
  4.1 ดำเนินการขุดลอกคลอง  เหมือง  เพ่ือให้ราษฎรมีน้ำเพียงพอกับการอุปโภคบริโภค  ก่อสร้าง
รางระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   
  4.2 ดำเนินการซ่อมแซม  เจาะน้ำบาดาลและประปา  เพ่ือให้ประชาชนในตำบลมีน้ำเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

5. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร 
  5.1 ส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับการเมือง  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
  5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. ในรูปแบบประชาคมหมู่บ้านและตำบล 
  5.3 สนับสนุนให้มีสภาท่ีปรึกษาพัฒนาตำบล 
  5.4 จัดทำแบบพัฒนารายได้  โดยปรับปรุงข้อมูลฐานภาษี  ตลอดจนดำเนินการจัดเก็บภาษีอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  5.5 จัดระบบการให้บริการประชาชน  ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานอย่างทั่วถึง 
  5.6 สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน  อสม. อปพร. และ ตชต.  มีความเข้มแข็ง 
  5.7 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต. ใหป้ระชาชนได้ทราบ 
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  5.8 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ อบต. ท้ังพนักงานส่วนตำบล  และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

6. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  6.2 ควบคุมและกำจัดมลพิษ  มลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  6.3 ฝึกอบรมสัมมนาแก่ผู้นำชุมชน  ประชาชนในตำบล  เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.1 พัฒนาสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษและมลภาวะ 
  7.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ  เพ่ือเพ่ิมและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 
  7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต
ให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและเท่ียงธรรม 
  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 
  7.5 ส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  7.6 สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
  7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน  ตำบล  และต่างตำบลให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

8. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ 
  8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนสุขภาพ  เพ่ือดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพอนามัย
ประชาชนภายในตำบลให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อต่าง ๆ 
  8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกคนในตำบล 

9. นโยบายด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
  9.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  9.2 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
  9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรอบรมและฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือเก่ียวกับภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 

10. นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 
            10.1. จัดบรรยากาศท่ีว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับ
ประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา" 
            10.2 เพ่ิมทักษะ ความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 
            10.3 ปรับปรุง และพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึง
และเป็นธรรม 
            10.4 เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
มากขึ้น โดย 
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 การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญั ติ 
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ท้ังน้ีเพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน       
ได้อย่างไร โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  ดังน้ี 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี ้
1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชย์กรรมและการท่องเทีย่ว มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
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4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย

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

6.  ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนนุการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้

7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของราษฎร ในการมมีาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 17(3)) 
7.5 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะดำเนินการ มีดังน้ี 
6.1 ภารกิจหลัก 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
3. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. การส่งเสริมการเกษตร 
5. การพัฒนาการเมืองและการบริหารงาน 
6. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
7. การพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบล 

6.2 ภารกิจรอง 
1. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมแระเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน 
4. การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย สถานท่ีพักผ่อน 
5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แก้ไขปัญหายาเสพติด) 
6. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
7. การพัฒนาความรู้แก่ประชาชน สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล 
8. การพัฒนาสาธารณูปโภค 
9. การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
10. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง   
 วิเคราะห์อัตรากำลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ สําหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากน้ียังบอก
ได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT Analysis มีปัจจัยที่
ควรนํามาพิจารณา 2 ส่วน ดังน้ี    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์        

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ัน เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารท่ีดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสน้ัน 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง  

การพฒันาในอนาคตของทอ้งถ่ิน ด้วยเทคนคิ SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และ อุปสรรค ) 
  ปัจจัยภายใน  ด้านจุดแข็ง ( Strength ) 

 1. ศักยภาพด้านที่ต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีเส้นทางคมนาคมโดยหลัก 2 เส้นทางทำให้
ได้เปรียบ ในด้านการคมนาคมและการขนส่ง  และยังเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น เขื่อนลำพระเพลิง    
วังน้ำเขียว และจิมทอมสันฟาร์ม ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการด้านการลงทุน  และการท่องเที่ยว 

 2. ศักยภาพด้านการชลประทาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีศักยภาพในด้านการชลประทาน
เพราะอยู่ในเขตชลประทานท้ังลำน้ำตามธรรมชาติ คือ ลำพระเพลิง และลำสำลาย เสริมให้เกษตรกรในตำบลตูม    
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 



32 

 
 

 3. ศักยภาพด้านระบบนิเวศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์  โดยพ้ืนที่
ด้านทางทิศใต้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้เป็นแหล่งในการกักเก็บน้ำที่สำคัญโดยมีป่าชุมชนจำนวน 2 แห่ง รวมแล้วประมาณ  
1,442-3-87 ไร่  และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติได้อีกด้วย 

4. ศักยภาพด้านสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีศักยภาพในด้านน้ีเพราะมี
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยในพ้ืนที่ และมีนักเรียน/นักศึกษาเข้ามายังพ้ืนที่ทำให้การค้าขายหรือความเจริญเข้ามายัง
องค์การ บริหารส่วนตำบลตูม การจัดงานต่าง ๆ  ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเป็นอย่างดี 

 5. ศักยภาพในเรื่องศาสนา และวัฒนธรรม ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มีวัดที่อยู่ใน
พ้ืนที่ จำนวน 6 วัด และสำนักปฏิบัติธรรมจำนวน 1 สำนักปฏิบัติธรรม โดยมีวัดท่ีเก่าแก่จำนวน 3 วัด ซึ่งมี       
เจ้าอาวาสที่เคยจำวัดเป็นพระช้ันผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและปัจจุบันก็มาจำวัดอยู่ในพ้ืนที่ทำให้
โครงการต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในด้านงานวัฒนธรรมมีความเข้มแข็งและหลากหลาย 

 6. ประชาชนในเขตพ้ืนที่จากข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  พบว่าประชาชนในตำบลตูม      
มีรายได้ต่อคน เฉลี่ย 8,182 บาท/เดือน และโดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 25,172 บาทต่อเดือน ถือว่าประชาชน       
มีรายได้ที่พอเพียงเล้ียงชีพได้  
  จุดอ่อน(Weakness) 

1. ประชาชนไม่ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรโดยส่วนมากมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตจำนวนมากไม่
คำนึงถึง ผลกระทบที่ตามมาจากภาวะส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศทั้งการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่า
แมลง และปุ๋ยเคมี ทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม ส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึนและต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึนทุกปี 

2. ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีส่วนมากอยู่ในแหล่งชุมชนไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง
ในการ ประกอบอาชีพ เกิดปัญหาเด็กเยาวชนติดโทรศัพท์มือถือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการใช้ชีวิตคู่ต้ังแต่เยาว์วัย
ปัญหาการหย่าร้างเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 

3. ปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ อันเน่ืองมารจากการเลือกต้ังใน
ระดับท้องถ่ิน และระดับประเทศ ส่งผลให้บางชุมชนไม่เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 4. ปัญหาด้านการมีส่วนรวมในการพัฒนา ประชาชนท่ีมาร่วมการพัฒนานอกจากผู้นำชุมชนแล้ว 
ประชาชน โดยส่วนมากยังมีทัศนคติในเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งต้องมีสิ่งตอบแทน จากความเคยชินตามนโยบายภาครัฐ   
ขาดการพ่ึงพาตนเอง ต้องพ่ึงหน่วยงานภาครัฐโดยตลอด 
  ด้านโอกาส (Opportunities) 

1. จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายเอ้ือต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินในภาพรวม 
 2. กระแสการรวมตัวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี  2558  ส่งผลให้ตำบลต้องมี

การเตรียม ความพร้อมในด้านการตลาด และฐานผลิตร่วม เพ่ือการบูรณาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การผลิตกับเศรษฐกิจระดับต่าง ๆ   

 3. มีหน่วยงานกรมชลประทาน ได้การก่อสร้างเข่ือนลำพระเพลิง และอ่างเก็บน้ำลำสำลาย โดยมี
แหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ไหลผ่าน ด้านการเกษตรของประชาชนได้ทำนาถึงสองคร้ังทำให้ประชาชนมีรายได้ทั้งปี 

4. กรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ท้องถ่ิน ซึ่งทำให้สามารถขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน  และทำให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดได้ 
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5. มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ แบบบูรณาการ อาทิเช่น สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย เป็นต้นทำให้
การพัฒนาท้องถ่ิน ประสบความสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ ท่ีวางไว้ 
  ด้านอุปสรรค(Threats) 

 1.  การจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด และล่าช้า ทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

2.  ระเบียบของทางราชการบางประการมีข้ันตอนมากไม่เอ้ือต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

3.  รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้นโยบายการพัฒนาขาดความต่อเน่ือง 
 4.  ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำ ปัญหา

กระแสโลกาภิวัฒน์  ส่งผลต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม   
 5. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง มีแนวโน้มของความถี่และความรุนแรงเพ่ิมข้ึน แต่มี

งบประมาณในการเตรียมความพร้อม และการป้องกันสาธารณภัยไม่เพียงพอ 

การวิเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบตูม ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และ อปุสรรค) 
  ๑.  จุดแข็ง (S : Strength) 

- ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง 

- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เน่ืองจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

304 (ถนน นครราชสีมา – กบินทร์บุรี)      
- มีรถโดยสารประจำทางสายเข่ือนลำพระเพลิง – อำเภอปักธงชัย      
- ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
- ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย

และมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
- มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
- ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- มีวัด 5 แห่ง สำนักสงฆ์ ๑ แห่ง 
- มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ฯลฯ 
- มีกลุ่มอาชีพทำขนมทองม้วน กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

  ๒.  จุดอ่อน (W : Weakness) 
- คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 
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- ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้
ขาดรายได้ 

- ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง 

- องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณจำกัด 

- ไม่มตีลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล 
- ท่ีดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ

จำนวนมาก 
  ๓.  โอกาส (O : Opportunity) 

- จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่มี
แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด          

- มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
- ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการ

ทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
- รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
- ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถ่ิน 

  ๔.  ข้อจำกัด (T : Threat) 
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม กับองค์การ

บริหารส่วนตำบลง้ิว และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม  
- ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  

มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

- งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
- กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
- การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความ

ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
- การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้      

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่าน้ัน  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
 
 
 
 
 

 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม (ระดับตัวบุคลากร) 
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จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนท่ี อบต. และพ้ืนท่ีใกล้ อบต. 
2. มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาบุคคลากร 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ทำงานในลักษณะเช่ือความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการและ
เหตุผลท่ีถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหน้ีสิน 
4. มีอัตราว่างหลายตำแหน่ง 
5. บุคลากรขาดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความร่วมมือ
ในการทำงานง่ายข้ึน 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทำงานและ 
อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจำกัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
3. พ้ืนท่ีกว้างทำให้บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
 วิเคราะหป์ัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
(ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ทำงาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
3. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
4. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
5. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ ท่ีได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมีบุคลากรไม่
เพียงพอหรือไม่มี 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยู่กระจายท่ัวเขต อบต. ทำให้รู้ สภาพพ้ืนท่ี 
ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการ
ช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 

ข้อจำกัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติในชุมชน การ  ดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมัก
กระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ท่ีมีจำกัดทำ
ให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุม
ภารกิจ ของ อบต. 
 

 
8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
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  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดำเนินการ
ดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจน้ัน  อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป     
เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจน้ัน และองค์การบริหารส่วนตำบลตูมพิจารณาเห็นว่า ภารกิจน้ันมีปริมาณงานมาก
พอก็อาจจะพิจารณาต้ังเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้างไว้ ดังน้ี  
  แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน และ ๑ หน่วยงาน คือ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหต ุ
1.  สำนักงานปลัด  อบต. 
     1.1  งานบริหารทั่วไป 
           1.1.1  งานสารบรรณ 
           1.1.2  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร        
           1.1.3  งานเลือกต้ังฯ 
           1.1.4  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
           
 1.1.5  งานรฐัพิธ ี
           1.1.6  งานประชาสัมพันธ ์
           1.1.7  งานกฎหมายและนิติกรรม 
           1.1.8  งานที่ไม่อยู่ในของส่วนใด 
           1.1.9  งานสภา 
     1.2  งานนโยบายและแผน 
           1.2.1  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
           1.2.2  งานวิชาการ 
           1.2.3  งานสารสนเทศและ คอมพิวเตอร ์
           1.2.4  งานงบประมาณ 
      1.3  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณะสุข 
           1.3.1 งานรักษาความสะอาด 
           1.3.2  งานกองทุนสุขภาพชุมชน 
           1.3.3  งานโรคระบาทในคน ในสัตว ์
           1.3.4  งานสุขภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม 
           1.3.5  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
      1.4 งานการเจ้าหน้าที ่
           1.4.1  งานบรรจุและแต่งตั้ง 
           1.4.2  งานพัฒนาบุคลากร 
           1.4.3  งานบำเหน็จความชอบ 
           1.4.4  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1.  สำนักงานปลัด  อบต. 
     1.1  งานบริหารทั่วไป 
           1.1.1  งานสารบรรณ 
           1.1.2  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร        
           1.1.3  งานเลือกต้ังฯ 
           1.1.4  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
           1.1.5  งานรัฐพิธี 
           1.1.6  งานประชาสัมพันธ ์
           1.1.7  งานกฎหมายและนิติกรรม 
           1.1.8  งานสภา 
           1.1.9  งานที่ไม่อยู่ในของส่วนใด 
     1.2  งานนโยบายและแผน 
           1.2.1  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
           1.2.2  งานวิชาการ 
           1.2.3  งานสารสนเทศและ คอมพิวเตอร ์
           1.2.4  งานงบประมาณ 
      1.3  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณะสุข 
           1.3.1 งานรักษาความสะอาด 
           1.3.2  งานกองทุนสุขภาพชุมชน 
           1.3.3  งานโรคระบาทในคน ในสัตว ์
           1.3.4  งานสุขภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม 
           1.3.5  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
      1.4 งานการเจ้าหน้าที ่
           1.4.1  งานบรรจุและแต่งตั้ง 
           1.4.2  งานพัฒนาบุคลากร 
           1.4.3  งานบำเหน็จความชอบ 
           1.4.4  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

 

 8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ต่อ) 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
    1.5  งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           1.5.1  งานป้องกันยาเสพติด 
           1.5.2  งานรักษาความเรียบร้อย 
           1.5.3  งานอำนวยและบริการ 
           1.5.4  งานป้องกันและกู้ภัย 
           1.5.5  งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
     1.6  งานสง่เสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 

1.6.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6.2  งานส่งเสริมและปรับปรุงพันธ์ุพืช 
1.6.3  งานปอ้งกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
1.6.4  งานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
1.6.5  งานเพาะชำและปุ๋ยชีวภาพ 
1.6.6  งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี 
1.6.7  งานปอ้งกันและรักษาโรคและกักกันสัตว์ 
1.6.8  งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ 

     1.7 งานสวัสดิการสังคม 
1.7.1  งานสวัสดิการสังคม 
1.7.2  งานนันทนาการชุมชน 
1.7.3  งานพัฒนาชุมชน 
1.7.4  งานจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
1.7.5  งานสังคมสงเคราะห์ 
 

      1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           1.5.1  งานป้องกันยาเสพติด 
           1.5.2  งานรักษาความเรียบร้อย 
           1.5.3  งานอำนวยและบริการ 
           1.5.4  งานป้องกันและกู้ภัย 
           1.5.5  งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
     1.6  งานสง่เสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 

1.6.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
1.6.2  งานส่งเสริมและปรับปรุงพันธ์ุพืช 
1.6.3  งานปอ้งกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
1.6.4  งานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
1.6.5  งานเพาะชำและปุ๋ยชีวภาพ 
1.6.6  งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี 
1.6.7  งานปอ้งกันและรักษาโรคและกักกันสัตว์ 
1.6.8  งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ 

     1.7 งานสวัสดิการสังคม 
1.7.1  งานสวัสดิการสังคม 
1.7.2  งานนันทนาการชุมชน 
1.7.3  งานพัฒนาชุมชน 
1.7.4  งานจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
1.7.5  งานสังคมสงเคราะห์ 
1.7.6  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

อำเภอปักธงชัย  จังหวดันครราชสีมา 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ต่อ) 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหต ุ
2.  กองคลัง 
     2.1 งานการเงิน 
            2.1.1  งานบริหารงานการเงิน 
            2.1.2  งานทะเบียน  รับ – จ่ายเงนิ 
            2.1.3  งานเบิกจ่ายเงิน 
            2.1.4  งานเก็บรักษาเงิน 
     2.2 งานบัญชี 
            2.2.1  งานการบัญชี 
            2.2.2  งานทะเบียนควบคุมการรบั - จ่ายเงิน 
            2.2.3  งานการเงินและงบทดลอง 
            2.2.4  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
     2.3 งานพฒันาจัดเก็บรายได้ 
            2.3.1  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม 
            2.3.2  งานพัฒนารายได ้
            2.3.3  งานจัดเก็บภาษี 
            2.3.4  งานทะเบียนและเร่งรัดรายได้ 
     2.4 งานพสัดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
            2.4.1  งานพัสดุ 
            2.4.2  งานแผนที่ภาษ ี
            2.4.3  งานทะเบียนทรัพย์สิน 
            2.4.4  งานบำรุงรักษายานพาหนะ 
            2.4.5  งานเบิกจ่ายพัสดุและยานพาหนะ 

2.  กองคลัง 
     2.1 งานการเงิน 
            2.1.1  งานบริหารงานการเงิน 
            2.1.2  งานทะเบียน  รับ – จ่ายเงนิ 
            2.1.3  งานเบิกจ่ายเงิน 
            2.1.4  งานเก็บรักษาเงิน 
     2.2 งานบัญชี 
            2.2.1  งานการบัญชี 
            2.2.2  งานทะเบียนควบคุมการรบั - จ่ายเงิน 
            2.2.3  งานการเงินและงบทดลอง 
            2.2.4  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
     2.3 งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
            2.3.1  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม 
            2.3.2  งานพัฒนารายได ้
            2.3.3  งานจัดเก็บภาษี 
            2.3.4  งานทะเบียนและเร่งรัดรายได้ 
            2.3.5  งานแผนที่ภาษ ี
     2.4 งานพสัดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
            2.4.1  งานพัสดุ 
            2.4.2  งานทะเบียนทรัพย์สิน 
            2.4.3  งานบำรุงรักษายานพาหนะ 
            2.4.4  งานเบิกจ่ายพัสดุและยานพาหนะ 
 

 

  
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ต่อ) 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหต ุ
3.  กองช่าง 
     3.1  งานก่อสร้าง 
             3.1.1 งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
             3.1.2  งานระบบขอ้มูลและแผนที่ 
             3.1.3  งานบำรุงรักษาเครื่องมือ 
     3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
             3.2.1  งานออกแบบ 
             3.2.2  งานประเมินราคา 
             3.2.3  งานควบคุมการก่อสร้าง 
             3.2.4  งานสถาปัตยกรรม / มัณฑศิลป์ 
             3.2.5  งานวิศวกรรม  
     3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
             3.3.1  งานขนส่งและจราจร 
             3.3.2  งานระบบชลประทาน 
             3.3.3  งานอาคารสถานที ่
     3.4  งานผังเมือง 
             3.4.1  งานสำรวจและแผนที่ 
             3.4.2  งานผังเมือง 
             3.4.3 งานควบคุมดูแล  และฟื้นฟู 
             3.4.4  งานควบคุมการขุดดินและถมที ่

3.  กองช่าง 
     3.1  งานก่อสร้าง 
             3.1.1 งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
             3.1.2  งานระบบขอ้มูลและแผนที่ 
             3.1.3  งานบำรุงรักษาเครื่องมือ 
     3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
             3.2.1  งานออกแบบ 
             3.2.2  งานประเมินราคา 
             3.2.3  งานควบคุมการก่อสร้าง 
             3.2.4  งานสถาปัตยกรรม / มัณฑศิลป์ 
             3.2.5  งานวิศวกรรม  
     3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
             3.3.1  งานขนส่งและจราจร 
             3.3.2  งานระบบชลประทาน 
             3.3.3  งานอาคารสถานที ่
     3.4  งานผังเมือง 
             3.4.1  งานสำรวจและแผนที่ 
             3.4.2  งานผังเมือง 
             3.4.3 งานควบคุมดูแล  และฟื้นฟู 
             3.4.4  งานควบคุมการขุดดินและถมที ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ต่อ) 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหต ุ
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4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา  
  4.1.1  งานบริหารวิชาการ 
            4.1.2  งานนิเทศการศึกษา 
            4.1.3  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  4.1.4  งานศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  4.2.1  งานหอ้งสมุด  พิพทิธภัณฑ์  และ
เครือข่ายทางการศึกษา 
            4.2.2  งานกิจการศาสนา   
  4.2.3  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปและ
วัฒนธรรม 
  4.2.4  งานกจิการเด็กและเยาวชน 
            4.2.5  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา  
  4.1.1  งานบริหารวิชาการ 
            4.1.2  งานนิเทศการศึกษา 
            4.1.3  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  4.1.4  งานศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  4.2.1  งานหอ้งสมุด  พิพทิธภัณฑ์  และ
เครือข่ายทางการศึกษา 
            4.2.2  งานกิจการศาสนา   
  4.2.3  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปและ
วัฒนธรรม 
  4.2.4  งานกฬีาและนันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ต่อ) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลงัเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหต ุ
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องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

 
 

 
 
8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 

        จากข้อ  8.1  โครงสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง     
จากภารกิจที่ จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี  ซึ่ งเป็นตัวสะท้อนให้ เห็นว่าปริมาณงาน 

5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
     5.1  งานตรวจสอบบัญชี 
       5.1.1 งานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและ   
                เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
       5.1.2 งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
       5.1.3 งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุก  
                ประเภท  
       5.1.4 งานตรวจสอบการเก็บรกัษาหลักฐาน 
                การเงิน  การบัญชี  การจดัเก็บรายได้  
 5.2  งานตรวจสอบทรัพย์สิน 
        5.2.1 งานตรวจสอบทรัพย์สินของ  อบต. 
        5.2.2 งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
        5.2.3 งานตรวจสอบการทำประโยชน์  
                 ทรัพย์สินของ อบต. 
5.3  งานตรวจสอบด้านการจดัการ 
       5.3.1 งานตรวจสอบนโยบายและแผน 
       5.3.2 งานตรวจสอบโครงสร้างและการ 
                 ส่ือสารภายใน 
       5.3.3 งานตรวจสอบระบบรายงานและ 
                 ติดตามประเมินผล 
       5.3.4 งานตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ 
5.4  งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
       5.4.1 งานตรวจสอบการบริหารทรพัยากรบุคคล 
       5.4.2 งานตรวจสอบ  การสรรหา  การบรรจ ุ
                และแต่งต้ัง 

   
5.1  งานตรวจสอบบัญชี 
       5.1.1 งานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและ   
                เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
       5.1.2 งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
       5.1.3 งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุก  
                ประเภท  
       5.1.4 งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน 
                การเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้  
 5.2  งานตรวจสอบทรพัย์สิน 
        5.2.1 งานตรวจสอบทรัพย์สินของ  อบต. 
        5.2.2 งานตรวจสอบพสัดุและการเก็บรักษา 
        5.2.3 งานตรวจสอบการทำประโยชน์  
                 ทรัพย์สินของ อบต. 
5.3  งานตรวจสอบด้านการจดัการ 
       5.3.1 งานตรวจสอบนโยบายและแผน 
       5.3.2 งานตรวจสอบโครงสร้างและการ 
                 ส่ือสารภายใน 
       5.3.3 งานตรวจสอบระบบรายงานและ 
                 ติดตามประเมินผล 
       5.3.4 งานตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ 
5.4  งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
       5.4.1 งานตรวจสอบการบริหารทรพัยากรบุคคล 
       5.4.2 งานตรวจสอบ  การสรรหา  การบรรจ ุ
                และแต่งตั้ง 
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ในแต่ละส่วนราชการมี เท่าใด เพ่ือนำมาวิเคราะห์ ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี  

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติในที่ประชุมคร้ังที่ 4/2551 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง 
ปัจจุบันมี  ปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝ่ายข้าราชการ
ประจำ โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ 1 หน่วยงาน มีบุคลากรในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
1.1 พนักงานส่วนตำบล   7  อัตรา 
1.2 ลูกจ้างประจำ            1  อัตรา            
1.3 พนักงานจ้าง    6  อัตรา         

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนตำบล   4  อัตรา 
2.2 พนักงานจ้าง    1  อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนตำบล   3  อัตรา 
1.2 ลูกจ้างประจำ            1  อัตรา            
3.2 พนักงานจ้าง    1  อัตรา 

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 พนักงานส่วนตำบล   1  อัตรา 
1.2 พนักงานครู อบต.        3  อัตรา            
3.2 พนักงานจ้าง     4  อัตรา 

 การกำหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือพิจารณาปรับลดหรือเพ่ิมอัตรากำลัง 
ในแผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563 น้ัน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล (บริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) จำนวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ 
(ผู้อำนวยการกอง / อำนวยการ ระดับต้น ) 4  คน ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่
ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ จำนวนคน ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงาน เพ่ือนำเอาจำนวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ 3.1.3 
เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนำปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมท่ีได้ มาเปรียบเทียบการกำหนด
จำนวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตารางน้ี   
 
 
ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน จำนวนพนักงาน(อัตราที่มี) 
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พนักงาน 
ส่วนตำบล 

ลูกจ้าง
ประจำ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

1. สำนักปลัด - งานบริหารงานท่ัวไป 2 - - 3 
- งานนโยบายและแผน 1 - - 1 
- งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข - - - - 
- งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - - 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - 2 
- งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ - - - - 
- งานสวัสดิการสังคม 1 1 - - 

2. กองคลงั - งานการเงิน 1 - - - 
- งานบัญชี - - - - 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - - 1 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - - - 

3. กองช่าง - งานก่อสร้าง 1 1 - - 
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - - - 
- งานผังเมือง - - - - 
- งานประสานสาธารณูปโภค - - - 1 

4. การศึกษาฯ - งานบริหารการศึกษา 3 - - - 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- - 2 2 

5. หน่วย
ตรวจสอบใน 

- งานตรวจสอบภายใน - - - - 

รวม 14 2 2 10 
 

 เมื่อได้จำนวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงาน ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้นำเอาจำนวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตรากำลัง มากำหนดตำแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี    
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                    
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
ตำแหนง่พนักงาน  
ที่กำหนดรองรบั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสะดวกและมาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบเงียบ
เรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชน  เพ่ือสนับสนุน
แผนงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายแห่งรัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  และ
ดำเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนให้เดินไปพร้อมกันในทุกด้าน 
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- หน.สำนักปลัด 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) 
- คนงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเศรฐกิจ    

- เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมทางเศรษฐกิจ
ระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชนท้องถ่ินโดยเฉพาะผลิตผล
ทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิต
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดซึ่ง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและยุทธศาสตร์สร้างความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจสนับสนุนแผนงานเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  นโยบายแห่งรัฐ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  และสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
เศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในมั่งคง  และเดินไป
พร้อมกันในทุกด้าน 
 

- ปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลัด 
- นักวิเคราห์นโยบายและแผน 
- นักวิชาการเกษตร (ว่าง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตำแหนง่พนักงาน  
ที่กำหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  ท้องถ่ิน  ให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ  มีความเช่ียวชาญและมีทักษะในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานในการผลิตมูลค่าของสินค้าและความสามารถ
ขยายการตลาดไปสู่ภูมิภาคและทั่วโลกได้อย่างประสิทธิภาพ  
และเพ่ือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย  มีความมั่นคงในการ
ทำงานและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมี
ครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งเป็นจุดหมายการพัฒนาเพ่ือสร้างความ
อยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนโดยรวม  และเพ่ือบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาประชาชนที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดหมาย เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  
ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้
มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้  ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตลอดจนให้ประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติและมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่ดี  และสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามนโยบายในด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด  การปราบปราม  ผู้มีอิทธิพล
เสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะความสามารถในการ
ปรับตัวรู้เท่าทันในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ  อารมณ์   และ
สติปัญญาถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี  รู้จักการดูแลสุขภาพ
ที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่  11  (พ.ศ.2555-2559)และสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 
 

- ปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลัด 
- ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
- นักพัฒนาชุมชน  
- จพง.นักพัฒนาชุมชน 
- จพง.ป้องกันฯ 
- คนงานทั่วไป 
- พนักงานขับรถยนต์   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค ์
ตำแหนง่พนักงาน  
ที่กำหนดรองรบั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- เพ่ื อส่ งเส ริมการเรียนรู้ ด้ านการศึกษาศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เยาวชน  ประชาชน  ในพ้ืนที่ ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้ งในและนอกระบบ  ตลอดจน
การศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
เที่ยงธรรม  และ การส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถ่ินมีคุณธรรม  จริยธรรม  และรักษา
วัฒนธรรมประเพณีใหค้งอยู่กับท้องถ่ินตลอดไป 
 

- ปลัด อบต. 
- ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
- พนักงานครู อบต. 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ดูแลเด็ก 
- คนงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 

- เพ่ือควบคุมคุณภาพ  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะป่าไม้  แม่น้ำ  ลำคลอง  น้ำ
เสีย  ขยะ  เสียง  อากาศ  ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
กำหนด  เพ่ิมพ้ืนที่เขตอนุรักษ์สวนสาธารณะ  ตลอดจนการ
รักษาคุณภาพแหล่งน้ำ  อากาศ  และความดังของเสียงให้
ได้มาตรฐาน 
 

- ปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลัด 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- คนงานท่ัวไป 
- พนักงานขับรถยนต์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  

 - เพ่ือสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการตลอดจนให้ประชาชนมีสิทธิ
ได้รับการปฏิบัติที่ เท่ าเทียมกันตามกฎหมาย  และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่ดี  และสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามนโยบายในด้านแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของคนให้มีทักษะ  ความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์  และสติปัญญารวมถึงการมีภาวะโภชนาที่ดี  รู้จัก
การดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 

- พนักงานส่วนตำบลทุกระดับ 
 
 
 

 
 

  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ตำแหน่งที่ใช้ในการกำหนดและจัดทำแผนอัตรากำลัง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ที่มีในปัจจุบันใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวกำหนดเป็นเกณฑ์ ดังน้ัน ในระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่
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ปีงบประมาณ  2561 - 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  จึงกำหนดกรอบอัตรากำลัง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสำฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้  ดังน้ี 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง 

อัตรากำลังที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วง ระยะเวลา 3 ปี  

เพิ่ม/ลด 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 

1 1 1 1 - - -  

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(หัวหน้าสำนักปลดัองค์การบรหิารสว่นตำบล) 

1 1 1 1 - - -  

1.งานบริหารงานทั่วไป         
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนกังานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานขบัรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
คนงานท่ัวไป 2 2 2 2 - - -  
2.งานนโยบายและแผน         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
3.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข         
พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานท่ัวไป - 1 1 1 +1 - - กำหนดเพ่ิม 
4.งานการเจ้าหนา้ท่ี         
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./
ชง.) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานขบัรถยนต์ 2 2 2 2 - - -  
6.งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์         
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
7.งานสวัสดิการสังคม         
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
ลูกจา้งประจำ         
เจ้าพนกังานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

รวมสำนักงานปลดั อบต. 15 16 16 16 +1 - -  

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง 

อัตรากำลังท่ีคาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง  

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 
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2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองคลัง         

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  

1 1 1 1 - - -  

1.งานการเงิน         
นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
2.งานบัญชี         
- - - - - - - -  
3.งานพัฒนาจัดเก็บรายได้         
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - - ยุบเมื่อว่าง 
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

รวมกองคลัง 5 5/4 5/4 5/4 - - - ยุบเม่ือว่าง 

 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง 

อัตรากำลังท่ีคาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง  

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด 

หมายเหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองช่าง         

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  

1 1 1 1 - - -  

1.งานก่อสร้าง         
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
ลูกจ้างประจำ         
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
2.งานออกแบบและควบคุมภายใน         
นายช่างโยธา (อส.) 1 1 1 1 - - -  
3.งานผังเมือง         
-  - - - - - - -  
4.สาธารณูปโภค         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

รวมกองช่าง 5 5 5 5 - - -  

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง 

อัตรากำลังท่ีคาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง  

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 
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2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

1 1 1 1 - - -  

1.งานบริหารการศึกษา         
ครู 1 1 1 1 - - -  
ครู 1 1 1 1 - - -  
ครู 1 1 1 1 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 2 2 2 2 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  
2.งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - กำหนดเพ่ิม 

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

รวมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8 9 9 9 +1 - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
รวมหน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 - - -  

รวมทุกส่วนราชการ 35 37/36 37/36 37/36 +2/-1 - - ยุบเม่ือว่าง 
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9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
  
 

ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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9 ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
  
 

ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ี 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบง่สว่นราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด  อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป   

(ระดับต้น) 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง   

(ระดับต้น) 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง   

(ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 นักบริหารงานการศึกษา  

(ระดับต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 

ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 

- งานบริหารงานทัว่ไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข 
- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 
- งานส่งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว ์
- งานสวัสดิการสังคม 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสด 
 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 
 

- งานบริหารการศกึษา 
- งานส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม 
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                                                      โครงสร้างสำนักงานปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป  
ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการ 

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 1 - - 1 3 - - 1 1 - 1 - 6 14 

 

งานบริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

งานการเจ้าหน้าที ่
 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 

- นักจัดการงานทั่วไป 
(ชก.) (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปง.) (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ 
(1) 
- คนงานท่ัวไป (2) 
 

- คนงานทั่วไป 
(กำหนดเพ่ิม 1) 
 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
(ชก.) (1) 

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย (ชง.) (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ 
(2) 
 

 

- นักวิเคราะหน์โยบาย
และแผน (ชก.) (1) 
- คนงานทั่วไป (1) 
 

 

 

งานนโยบายและแผน งานส่งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว ์

- นักวิชาการเกษตร
(ปก./ชก.) (ว่าง) 
 

 

 

งานสวัสดิการสงัคม 

- นักพัฒนาชุมชน 
(ชก.) (1) 
- เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน (ลูกจ้างประจำ) 
(1) 
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                                                                       โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

ระดับ อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป  
ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการ 

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 1 - - 2 1 - - - - - - - 1 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

งานการเงนิ 
 

งานบัญช ี งานพัฒนาและ     
จัดเก็บรายได้ 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

- นักวิชาการเงินและ
บัญชี (ปก.) (1) 

 

 

 

- 

 

 

 

- นักวิชาการคลัง 
(ชก.) (1) 
- คนงานทัว่ไป (1) 
(ยุบเม่ือว่าง) 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 

- นักวิชาการพัสดุ 
(ปก.) (1) 
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                                                                       โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

ระดับ อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป  
ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญ

การ 
ชำนาญการ 

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 1 - - - - - - - 2 - 1 - 1 5 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

งานก่อสร้าง งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

งานผังเมือง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

- นายช่างโยธา (ชง.) 
(1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
(ลูกจ้างประจำ) (1) 
 

 

- นายช่างโยธา (อส.) 
(1) 

 

 

 

- 

 

 

 

งานสาธารณูปโภค 

- คนงานทัว่ไป (1) 
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                โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

ระดับ อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป  
ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ชำนาญ

การ 
ชำนาญการ 

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ภารกิจ ท่ัวไป 

จำนวน 1 - - 3 - - - - - - - 2 2 8 

 
 
 
 

 
 

งานบริหารการศึกษา 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

- ครู (คศ.1) (3) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (2) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (1) 
 

 

 

 

งานส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

- นักวิชาการศึกษา 
(ปก./ชก.) (กำหนด
เพ่ิม) 
- คนงานทัว่ไป (1) 
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11. บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ 

ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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11. บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ 

ตารางเอ็กเซล   แทรกหน้า    ตารางเอ็กเซล 
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๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสว่นตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทำแผนอัตราข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี
ระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากำลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
และจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0 ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถ่ินไปสู่ยุค 4.0 
เช่นกัน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 
  1. เป็นองค์กรท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทำงานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มาตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามา
มีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
แทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะของ
เครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงการทำงานภายในภาครัฐด้วย
กันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
กันเอง 
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต้องการ   
ของประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ 
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการของตนและผ่านกาติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต 
เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปฟริเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 
  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะและทันสมัย ต้องทำงาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามกีารวิเคราะห์
ความเส่ียง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเร่ิมและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้
กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
สำนักงานสมัยใหม่ รวมท้ังทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
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  โดยคำนึงยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3 ในการเสริมสร้าง    
ธรรมาภิบาล  ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา 
และรักษา) 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะเพ่ือนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานเชิงบวกให้เพ่ิมมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การจัดการความรู้บุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กรเพื่อ
ไปสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีความพร้อมในการสนับสนุน ยุทธศาสตร์พัฒนา
องค์กร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เสริมสร้างค่านิยมในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมการมาส่วนร่วมของบุคลากรในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการทำงาน 
  กลยุทธ์ที่ 5.๑ การส่งเสริมใหอ้งค์กรได้เป็นที่รู้จักแกส่ังคม ชุมชน ในแง่มมุต่าง ๆ 
  กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร 

 รายละเอียดเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 - ๒๕63 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งน้ี วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหน่ึง
หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น ปฐมนิเทศการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
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แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร  
ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง องค์การบรหิารส่วนตำบลตูม 

**************** 
      แบบสอบถามชุดน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานและความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทั้งน้ีงานบริหารงานบุคคลจะได้นำผลจากการสำรวจไปจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด ต่อไป 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อ.....................................................................นามสกุล........................................................................... 
2.  ตำแหน่ง............................................................ระดับ.................................................................................  
      พนักงานส่วนตำบล     ลูกจ้างประจำ     พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างท่ัวไป 
3. เพศ   ชาย   หญิง 
4.  สังกัด     สำนักปลัด     กองคลัง     กองช่าง     กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนะธรรม 
5. อายุ       21 - 30 ปี   31 - 40 ปี    41 - 50 ปี    51 ปีข้ึนไป 
6. การศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา    มัธยมศึกษา /ปวช. / ปวส.  
     ปริญญาตรี               ปริญญาโท       ปริญญาเอก 
7. อายุราชการ/งาน  1 ถึง 3 ปี  4 ขึ้นไป ถึง 6 ปี     7 ปีขึ้นไป ถึง 9 ปี     10 ปีขึ้นไป 
ส่วนท่ี 2  สภาพปัญหา  และความต้องการฝึกอบรม 
8.  ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 8.1)  ................................................................................................................................................... 
 8.2)  ................................................................................................................................................... 
 8.3)  ................................................................................................................................................... 
9.  หลักสูตรท่ีต้องการฝึกอบรม  
9.1) หลักสูตรท่ีความต้องการมากที่สุดตามลำดับมากไปหาน้อย คือ (ระบุตัวเลขลำดับช่องด้านขวามือ)   

ลำดับ หลักสูตร ลำดับความต้องการ (โปรดให้ลำดับท่ี 1-5) 
1 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
2 ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
3 ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน  
4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
5 การอบรมหลักสูตรทางวินัย   

9.2) ระบุช่ือหลักสูตรท่ีความต้องการอบรม    
1) ................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................................  

10.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม     1 วัน     2-3 วัน     5-7 วัน     10 วันขึ้นไป 
11.  สถานท่ีจัดฝึกอบรม   ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา   ต่างจังหวัดหวัด   อื่นๆ............................... 
12. หน่วยงานจัดฝึกอบรม    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน      สถาบันการศึกษา   หน่วยงานของรัฐ 
        หน่วยงานเอกชน    อ่ืนๆ .................................................................................................................... 
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๑๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
 

  ตามที่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่ 
5/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือยืดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเคร่ืองกำกับความประพฤติ
ของตน 
  เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้มีกรอบและ
แนวทางในการมีจริยธรรมเพ่ือยึดถือเป็นหลัก และแนวทางปฏิบัติ เป็นเคร่ืองกำกับความประพฤติของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานตามภารกิจ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความ
สะดวก  และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  
ดังน้ี 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
  ทั้งน้ี  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 

 
 
 

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



 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ภาคผนวก ก 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

4. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบล และลูกจา้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  แผนอัตรากำลงั 3 ปี  ประจำปงีบประมาณ 2561 - 2563 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำ             แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 เพ่ือเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตามระยะเวลาที่กำหนด มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเพ่ือเป็นแนวทาง ในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง 
การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อน่ึง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 
2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการบริหารงานบุคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ข้อ 
18 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2560 ในการน้ีองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูม จึงประกาศใช้          แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดังน้ี 
1. ประกาศฉบับน้ีเรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ 2561 - 2563  
2. ประกาศฉบับน้ี มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
3. ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-
2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้ใช้ประกาศองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูมฉบับน้ีแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2560 

          (ลงช่ือ) 
 
                                 (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
 

 

 

 
 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
********************************************************* 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการบริหารงานบุคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 
ตุลาคม 2545 ข้อ 232 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมคร้ังที่ 
9/2560 เมือวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในการจัดระบบบริหารสาธารณะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม จึงประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ดังน้ี 
  1.  สำนักปลัดงานองค์การบริหารส่วนตำบล  มีภาระหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการ งานสาร
บรรณ งานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การทำร่างข้อบังคับงบประมาณและร่างข้อบังคับอ่ืนๆและปฏิบัติงานท่ี
ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกช่ืออ่ืน รวมท้ังกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งงานภายในออกเป็น 7 งาน คือ 
  1.1 งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
   -  งานเลือกต้ัง 
   -  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   -  งานรัฐพิธี 
   -  งานประชาสัมพันธ์ 
   -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
   -  งานสภา 
   -  งานที่ไม่อยู่ในส่วนใด 
  1.2  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ   
   -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   -  งานวิชาการ 
   -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
   -  งานงบประมาณ 
  1.3  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
   -  งานรักษาความสะอาด 
   -  งานกองทุนสุขภาพชุมชน 
   -  งานโรคระบาดในคน ในสัตว์ 
   -  งานสุขภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม 
   -  งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 
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  1.4  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานบรรจุและแต่งต้ัง 
   -  งานพัฒนาบุคลากร   
   -  งานบำเหน็จความชอบ 
   -  งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
  1.5  งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
   -  งานป้องกันยาเสพติด 
   -  งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
   -  งานอำนวยการและบริการ 
   -  งานป้องกันและกู้ภัย 
   -  งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
1.6  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ มหีน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานส่งเสริมการเกษตร 
   -  งานส่งเสริมและปรับปรุงพันธ์พืช 
   -  งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
   -   งานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
   -  งานเพาะชำและปุ๋ยชีวภาพ 
   -  งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี 
   -  งานป้องกันและรักษาโรคและกักกันสัตว์ 
   -  งานเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์ 
  1.7  งานสวัสดิการสังคม 
   -  งานสวัสดิการสังคม 
   -  งานนันทนาการชุมชน 
   -  งานส่งเสริมกีฬาประชาชน 
   -  งานพัฒนาชุมชน 
   -  งานจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
   -  งานสังคมสงเคราะห์ 
   -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 

  2.  กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงิน
บำเหน็จบำนาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานการทำงบทดลอง
ประจำเดือน ประจำปี งานเก่ียวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมายแบ่งงานภายในออกเป็น 4 งานคือ 
  2.1  งานการเงิน  มีหน้าที่รบัผิดชอบ 
   -  งานบริหารงานการเงิน 
   -  งานทะเบียนรับเงิน - จ่ายเงิน 
   -  งานเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน   
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2.2  งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานการบัญชี   
   -  งานทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงิน   
   -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานภาษีอากรและธรรมเนียมค่าเช่า 
   -  งานพัฒนารายได้ 
   -  งานจัดเก็บภาษี 
   -  งานทะเบียนและเร่งรัดรายได้ 
   -   งานแผนทีภ่าษี 
  2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   -  งานพัสดุ 
   -  งานทะเบียนทรัพย์สิน 
   -  งานบำรุงรักษายานพาหนะ   
   -  งานเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

  3.  กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานสำรวจ งานออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม งานการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบ งานก่อสร้าง 
การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานรวบรวมประวัติติดตาม งานควบคุม 
การปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล งานควบคุมและบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน
ควบคุม  เก็บรักษา งานเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเช้ือเพลิง  และงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย  แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
   -  งานระบบข้อมูลและแผนที่ 
   -  งานบำรุงรักษาเคร่ืองมือ 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานออกแบบ 
   -  งานประเมินราคา 
   -  งานควบคุมและก่อสร้างอาคาร 
-   งานสถาปัตยกรรม/มัณฑศิลป์ 
   -   งานวิศวกรรม 
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
   -  งานขนส่งและจราจร 
   -  งานระบบชลประทาน 
   -  งานอาคารสถานที่ 
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3.4  งานผังเมอืง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานสำรวจและแผนที ่
   -  งานวางผังเมือง 
   -  งานควบคุมดูแล และฟ้ืนฟู 
   -  งานควบคุมการขุดดินและถมที ่

  4  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา
เก่ียวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การ
วางแผน การศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนา 
และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมการกีฬานันทนาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 2 งาน คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา  มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
   -  งานบริหารวิชาการ 
   -  งานนิเทศการศึกษา 
   -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มหีน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือขา่ยทางการศึกษา 
   -  งานกิจการศาสนา   
   -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปและวัฒนธรรม 
   -  งานกีฬาและนันทนาการ 

  5. หน่วยตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการตรวจสอบงานระบบ
บัญชี งานตรวจสอบทรัพย์สิน งานตรวจสอบด้านการจัดการ งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคลและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
  5.1  งานตรวจสอบระบบบัญชี 
   -  งานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   -  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
   -  งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
   - งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชีและการจัดเก็บรายได้ 
  5.2  งานตรวจสอบทรัพย์สนิ 
   -  งานตรวจทรัพย์สินของ  อบต. 
   -  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
   -  งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของ  อบต. 
  5.3  งานตรวจสอบด้านการจัดการ 
   -  งานตรวจสอบนโยบายและแผน 
   -  งานตรวจสอบโครงสร้างและการสื่อสารภายใน 
   -  งานตรวจสอบระบบรายงานและติดตามประเมินผล 
   -  งานตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ 
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  5.4  งานตรวจสอบการบริหารงานบุคคล 
   -  งานตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   -  งานตรวจสอบ  การสรรหา  การบรรจุและแต่งต้ัง 
6. ประกาศฉบับน้ี มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
7. ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 และให้ใช้
ประกาศองค์การบริหารสว่นตำบลตูมฉบับน้ีแทน  

   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  

                 (ลงช่ือ) 
 
              (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                     นายกองค์การบริหารสว่นตำบลตูม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

เรื่อง   การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
*********************** 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รายงานขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการ
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทราบแล้ว  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 
24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 
2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  ครั้งที่ 
9/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงประกาศกำหนด
ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดังต่อไปน้ี 
 

ส่วนราชการ 
 

เลขท่ีตำแหน่ง 
 

อัตรากำลังท่ีคาดว่าจะต้องใช้
ในช่วง ระยะเวลา 3 ปี  หมายเหตุ 

2561 2562 2563 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 

20-3-00-1101-001 1 1 1  

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
(หัวหน้าสำนักปลดัองค์การบริหารสว่นตำบล) 

20-3-01-2101-001 1 1 1  

1.งานบริหารงานท่ัวไป      
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 20-3-01-310-1001 1 1 1  
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 20-3-01-4101-001 1 1 1  
พนักงานจ้างท่ัวไป      
พนักงานขับรถยนต์ - 1 1 1  
คนงานทั่วไป - 2 2 2  
2.งานนโยบายและแผน      
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 20-3-01-3103-001 1 1 1  
พนักงานจ้างท่ัวไป      
คนงานทั่วไป - 1 1 1  
3.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข      
พนักงานจ้างท่ัวไป      
คนงานทั่วไป - 1 1 1 กำหนดเพ่ิม 

/ส่วนราชการ... 



 

-2- 
 

ส่วนราชการ 
 

เลขท่ีตำแหน่ง 
 

อัตรากำลังท่ีคาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง  

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 
4.งานการเจ้าหน้าท่ี      
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.) 20-3-01-3102-001 1 1 1  
5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 20-3-01-4805-001 1 1 1  
พนักงานจ้างท่ัวไป      
พนักงานขับรถยนต์ - 2 2 2  
6.งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์      
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 20-3-01-3401-001 1 1 1 ว่างเดิม 

7.งานสวัสดิการสังคม      
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 20-3-01-3801-001 1 1 1  
ลูกจ้างประจำ      
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 1 1 1  
รวมสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรอบเดิม 15 อัตรา 16 16 16  

กองคลัง      
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  

20-3-04-2102-001 1 1 1  

1.งานการเงิน      
นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) 20-3-04-3201-001 1 1 1  
2.งานบัญชี      
- - - - -  
3.งานพัฒนาจัดเก็บรายได้      
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)    20-3-04-3202-001 1 1 1  
พนักงานจ้างท่ัวไป      
คนงานทั่วไป - 1 1 1 ยุบเม่ือว่าง 

4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ      
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 20-3-04-3203-001 1 1 1  
รวมกองคลัง กรอบเดิม 5 อัตรา 5/4 5/4 5/4  

กองช่าง      
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  

20-3-05-2103-001 1 1 1  

1.งานก่อสร้าง      
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 20-3-05-4701-002 1 1 1  
ลูกจ้างประจำ      
เจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 1  
2.งานออกแบบและควบคุมภายใน      
นายช่างโยธา (อส.) 20-3-05-4701-001 1 1 1  

/ส่วนราชการ... 



 

-3- 
 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา 

กำลัง 

อัตรากำลังท่ีคาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง  

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 
หมายเหตุ 

2561 2562 2563 
3.งานผังเมือง      
-  - - - -  
4.สาธารณูปโภค      
คนงานทัว่ไป - 1 1 1  
รวมกองช่าง กรอบเดิม 5 อัตรา 5 5 5  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น 
(ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

20-3-08-2107-001 1 1 1  

1.งานบริหารการศึกษา      
ครู 30-2-0074 1 1 1  
ครู 30-2-0561 1 1 1  
ครู 30-2-0562 1 1 1  
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - 2 2 2  
ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - 1 1 1  
2.งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 20-3-08-3803-001 1 1 1 กำหนดเพ่ิม 

พนักงานจ้างท่ัวไป      
คนงานทั่วไป - 1 1 1  
รวมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรอบเดิม 9 อัตรา 9 9 9  

หน่วยตรวจสอบภายใน      
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 20-3-12-3205-001 1 1 1 ว่างเดิม 

รวมหน่วยตรวจสอบภายใน กรอบเดิม 1 อัตรา 1 1 1  
รวมทุกส่วนราชการ กรอบเดิม 35 อัตรา 37/36 37/36 37/36 +2/-1 เม่ิอว่าง 

ประกาศฉบับน้ี มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
ให้ยกเลิกการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมเรื่อง แผน
อัตรากำลัง ๓ ปี (รอบประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕60)ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕9 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมฉบับน้ีแทน  

    ประกาศ  ณ  วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 

             (ลงช่ือ) 
                               
                (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
  

 



 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

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

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง          ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป  
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  
เพ่ือเป็นเคร่ืองกำกับความประพฤติของตน ได้แก่ 
  1. พึงดำรงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดหลักประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก 
  4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการ ดังกล่าวข้างต้น เป็น            
“ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม” ด้วย 
และขอกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติและเป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปกป้องสถาบัน 

  ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

  ทั้งน้ีต้ังแต่ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 2 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560     
 
 
 
                                (นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 
 
 



 

 

 
ภาคผนวก ข 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนกำลังของแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 

๑ การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่   
จำนวน ๑ - ๓ ราย 

ตุลาคม – 30 กันยายน  
ของปีถัดไป 

องค์การบริหารส่วนตำบล/ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2561 2562 ๒๕63 

๑ หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน ๑ ราย    สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๒ นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน ๑ ราย     

๓ หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) จำนวน ๑ ราย     
4 หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) จำนวน ๑ ราย     
5 หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน (ชก.) จำนวน ๑ ราย     
6 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) จำนวน  ๑ ราย     
7 หลักสูตรนักวิชาการเกษตร  นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) ตำแหน่งว่าง     
8 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ (ปก.) จำนวน 1 ราย     
9 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) จำนวน 1 ราย     

10 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) จำนวน ๑ ราย     
11 หลักสูตรนักบริหารงานการคลงั นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น จำนวน  ๑  ราย     
๑2 หลักสูตรนักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง (ชก.)     
13 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) จำนวน ๑ ราย     
๑4 หลักสูตรนักวิชากรพัสดุ นักวิชาการพัสดุ (ปก.) จำนวน 1 ราย     
15 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น จำนวน  ๑ ราย      
16 หลักสูตรนายช่างโยธา นายช่างโยธา (ชง.) จำนวน  2 ราย      
17 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) จำนวน 1 ราย     

 



 

๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง (ต่อ) 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2561 2562 ๒๕63 

๑ หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น จำนวน ๑ ราย    สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๒ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ตำแหน่งว่าง (กำหนดเพิ่ม)     

๓ หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) ตำแหน่งว่าง     
 

๓. หลักสูตรการบริหาร 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2561 2562 ๒๕63 

๑ หลักสูตรนายก อบต.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ราย    สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

๒ หลักสูตรรองนายก อบต. รองนายก อบต. จำนวน ๒ ราย     
๓ หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ เลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 ราย     

๔ หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต. ประธานสภา/รองประธานสภา อบต. จำนวน ๑ ราย     

๕ หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.  ๑๐  ราย   
 

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

๔. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2561 2562 ๒๕63 

๑ 
 

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 

พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง  
สมาชิกสภา อบต. จำนวน  ๕ ราย 

 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล 

๒ 
 

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 

ผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/สมาชิกสภา 
อบต. จำนวน ๕ ราย 

 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล 

๓ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการบริหาร นายก อบต. จำนวน 1 ราย    หน่วยงานอื่น ๆ 
๔ 
 

หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้านและพนักงาน อบต. 
จำนวน  ๖๐ ราย 

  
 

 
 

 

๕ หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 3 ราย     

๖ หลักสูตรการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี บุคลากร จำนวน  ๑ ราย     
๗ หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง นายช่างโยธา จำนวน 2 ราย      



 

๕. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ 
2561 2562 ๒๕63 

๑ หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารและพนักงาน อบต. จำนวน ๕๐ ราย  
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล 



 

 
ภาคผนวก ค 

เอกสารดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 

1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที ่201/2590 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
3 ปี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

2. บันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 89901/- ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรือ่ง 
ขอความเห็นชอบออกคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

3. บันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 89901/- ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอ
เชิญประชุมคณะกรรมการจดัทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจดัทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นตำบลตูม 

5. บันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 89901/- ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง  
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลงั 3 ปี 

6. บันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 89901/- ลงวันที่ 18 กันยายน เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลงั 3 ปี 

7. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจดัทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี วันที่ 19 กันยายน 2560      
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ที่  201 / 2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลงั 3 ปี 
---------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จะดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ปี เพ่ือใช้ในการ
กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเป็นระยะเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล           ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2545 จึงแต่งต้ังให้บุคคลผู้มี ช่ือและตำแหน่งดังต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ดังน้ี 
  1. นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล            เป็นประธาน 
  2. นายไตรภพ   นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล       เป็นคณะทำงาน 
  3. นางศิริยฉัตร   วิสาขะฉิมพลี     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล       เป็นคณะทำงาน 

4. นายสำรวย  กายจะโปะ          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        เป็นคณะทำงาน 
  6. นางศิริพร  เฉื่อยกลาง      ผู้อำนวยการกองการคลัง          เป็นคณะทำงาน 
  7. นางสุภาวดี  สิงหวิสัย      ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ        เป็นคณะทำงาน 

๕. นายธานินทร์   บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด อบต.           เป็นคณะทำงาน 
  5. นายบุญชอบ  จรจังหรีด     ผู้อำนวยการกองช่าง         เป็นคณะทำงาน 
  8. นายกิตติศักด์ิ  แทนสระน้อย นักทรัพยากรบุคคล         เป็นเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล    
โดยให้คำนึงถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะเวลา ๓ ปี  และแผนอัตรากำลังดังกล่าว
อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังน้ี 

 1. บทวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการน้ัน ๆ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี 

 2. บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้งหมดของส่วนราชการน้ันๆ ในช่วง 3 ปี           
ว่าต้องการกำลังคนประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกำลังคนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและกำลังคนที่ขาดอยู่และ
ต้องการเพ่ิมขึ้น  อัตราความต้องการกำลังคนเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น  อัตรา
การสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี 

  
 

/4. บทศึกษา... 
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  4. บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้กำลังคนที่มี
อยู่ในส่วนราชการน้ัน ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยสำรวจและประเมินความรู้  ความสามารถของกำลังคนที่มีอยู่  
การพัฒนาหรือฝึกอบรมกำลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และใช้กำลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของแต่ละคน 
  5. การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
ราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งต่าง 
  6. ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่จัดทาขึ้นในคร้ังแรกตามประกาศน้ี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานในระดับใดจานวน
เท่าใด ในส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่  วันที่  24 เดือน กรกฎาคม  2560 เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  24 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

                                                                ลงช่ือ 
                                        

                                         (นายภาณุพันธ์   วุฒิพรชานนท์) 
                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลตูม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล  โทรศัพท์  044-938766-7 
ที่  นม 89901/-        วันที ่       กรกฎาคม ๒๕60 
เรื่อง   ขอความเห็นชอบออกคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม/หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร 
          ส่วนตำบลตูม 

เรื่องเดิม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ       

พ.ศ. ๒๕58 - ๒๕60 จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 โดยจะต้องมีการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี            
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 เพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปน้ัน 

ข้อเท็จจริง 
  การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 ต้องส่งแผน
อัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ภายในเดือนสิงหาคม 
๒๕60 และประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕
60  
  ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๑๖  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ข้อ 2 วรรคสาม 

  ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดำเนินการ
ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อสั่งการจึงเห็นควรดำเนินการ  ดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ประกอบด้วย 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   ประธาน 
  2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   คณะทำงาน 

   3. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   คณะทำงาน 
   4. หัวหน้าหน่วยงานทุกส่วนราชการ   คณะทำงาน 
   5. นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการคณะทำงาน 

๒. เห็นควรประชุมคณะทำงาน เพ่ือกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจ
รวมถึงควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ 

๓. นำเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือประกาศใช้ให้ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในร่างคำสั่งที่แนบมาพร้อมน้ี 

       (ลงช่ือ)  
(นายกิตติศักด์ิ  แทนสระน้อย) 



 

            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
        /ความเห็น ... 
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ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
.                                                                                                                                 . 
.                                                                                                                                 . 

       (ลงช่ือ)  

(นายธานินทร์  บุญเย็น) 
   หัวหน้าสำนกัปลัด 

 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
.                                                                                                                                 . 
.                                                                                                                                 . 

       (ลงช่ือ)  

(นายสำรวย  กายจะโปะ) 
                                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
.                                                                                                                                 . 
.                                                                                                                                 . 

       (ลงช่ือ)  

(นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

บันทึกข้อความ           
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ที่  นม  89901/       วันที่  9  สิงหาคม  2560 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลงั 3 ปี  

เรียน    คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

   ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 201/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ทำหน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม น้ัน 

       ในการน้ี จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือสรุปผล
และนำเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จังหวัด) ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น   
  
             (ลงช่ือ) 

                       (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                          ประธานคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลังฯ 
 
 
 
- ทราบ 
 1.                                    นายไตรภพ   นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล        

 2.     นางศิริยฉัตร   วิสาขะฉิมพล ี    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล        

3.      นายสำรวย  กายจะโปะ          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

 4.     นางศิริพร  เฉือ่ยกลาง            ผู้อำนวยการกองคลัง    

5.     นางสุภาวดี  สิงหวิสัย             ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

6.     นายธานินทร์   บุญเย็น        หัวหน้าสำนักปลัด อบต.     

 7.     นายบุญชอบ  จรจังหรีด          ผู้อำนวยการกองช่าง 

   

 
 
 

 



 

ระเบยีบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลงั 3 ปี  
วันที่  16 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

      เริม่ประชุมเวลา  13.30 น. 
- ผู้มาประชุม  จำนวน           คน 
- ผู้ไม่มาประชุม จำนวน           คน 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน          คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที ่201/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผน

อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
ได้แต่งต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ทำหน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
          ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องเสนอพิจารณา 

         ร่วมกันจดัทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 1. บทวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการน้ัน ๆ ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปี 

2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้งหมดของส่วนราชการน้ันๆ ในช่วง 3 ปี        
ว่าต้องการกำลังคนประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังคนที่ขาด
อยู่และต้องการเพ่ิมขึ้น  อัตราความต้องการกำลังคนเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากการขยายงาน
หรือได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้น  อัตราการสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี 

4. บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้
กำลังคน   ที่มอียู่ในส่วนราชการน้ัน ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยสำรวจและประเมนิ
ความรู้  ความสามารถของกำลังคนที่มีอยู่  การพัฒนาหรือฝึกอบรมกำลงัคนที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  และใช้กำลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่
ละคน 

ระเบียบวาระท่ี 4      เร่ืองอ่ืนๆ 

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

 
         
 
 



 

 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบล    

วันที่  16  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล  โทรศัพท์  044-938766-7 
ที่  นม 89901/-        วันที ่ 18  สงิหาคม  ๒๕60 
เรื่อง   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

เรื่องเดิม 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 201/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ได้

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 และต้องส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕60 และประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 น้ัน 

ข้อเท็จจริง 
  ในการน้ี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้ประชุม
พิจารณาและร่างจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 โดยคณะกรรมการจัดทำ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้พิจาณาให้ความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี และการกำหนดตำแหน่งเพ่ิมจำนวน 1 
ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายน้ี  

  ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ 12, 13, 14  
  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ข้อ 2 วรรคสาม 

  ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบและข้อสั่งการ จึงรายงานผลการ
พิจารณาร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

       (ลงช่ือ)  

 (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                                              ประธานกรรมการจดัทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
.                                                                                                                                 . 

       (ลงช่ือ)  

(นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 



 
 
เอกสารแนบทา้ยบันทึกข้อความ ที่ นม 89901/  - ลงวันที่ 18 สงิหาคม 2560 เรื่อง  รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง 

อัตรากำลังท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปี  

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) 

1 1 1 1 - - -  

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
(หัวหน้าสำนักปลดัองค์การบริหารสว่นตำบล) 

1 1 1 1 - - -  

1.งานบริหารงานท่ัวไป         
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 2 2 2 2 - - -  
2.งานนโยบายและแผน         
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
3.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข         
- - - - - - - -  
4.งานการเจ้าหน้าท่ี         
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - -  
6.งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์         
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง

เดิม 
7.งานสวัสดิการสังคม         
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
ลูกจ้างประจำ         
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

รวมสำนักงานปลัด อบต. 15 15 15 15 - - -  
 
 
 
 
 

/ส่วนราชการ... 
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ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง 

อัตรากำลังท่ีคาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง  

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองคลัง         
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  

1 1 1 1 - - -  

1.งานการเงิน         
นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
2.งานบัญชี         
- - - - - - - -  
3.งานพัฒนาจัดเก็บรายได้         
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  

รวมกองคลัง 5 5 5 5 - - -  
กองช่าง         

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  

1 1 1 1 - - -  

1.งานก่อสร้าง         
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
ลูกจ้างประจำ         
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
2.งานออกแบบและควบคุมภายใน         
นายช่างโยธา (อส.) 1 1 1 1 - - -  
3.งานผังเมือง         
-  - - - - - - -  
4.สาธารณูปโภค         
คนงานทัว่ไป 1 1 1 1 - - -  

รวมกองช่าง 5 5 5 5 - - -  
 
 
 
 
 

/ส่วนราชการ... 
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ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง 

อัตรากำลังท่ีคาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง  

ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         
นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น 
(ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

1 1 1 1 - - -  

1.งานบริหารการศึกษา         
ครู 1 1 1 1 - - -  
ครู 1 1 1 1 - - -  
ครู 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - -  
ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
2.งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) - - 1 1 - +1 - กำหนด

เพ่ิม 
พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

รวมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8 8 9 9 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ว่าง
เดิม 

รวมหน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 1 1 - - -  
รวมทุกส่วนราชการ 35 35 36 36 - +1 -  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   โทร   044938766-7             . 

ที่ นม 89901 /-                            วันที่  18  กันยายน  ๒๕๖๐                                           . 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลงั ๓ ปี                                                            .               
                                                                                                                                                                                                     

เรียน    ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
 

  เรื่องเดิม 
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 89901/435 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 เพ่ือเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา น้ัน 

ข้อเท็จจริง 
อ้างถึงหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย ที่ นม 0023.25/       

ว 97 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบ
ปีงบประมาณ 2561-2563) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 กันยายน 
2560 ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดทำแผนอัตรากำลัง ไปช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี น้ัน 

จากการเข้าช้ีแจงต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี มีความเห็นให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมดำเนินการ 
ดังน้ี  

1. ให้ปรับลดตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง คณะอนุกรรมพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ให้เหตุผลว่าลักษณะงานของตำแหน่งคนงานทั่วไป เป็นการใช้แรงงาน แต่เน่ืองจากงานของกองคลังไม่มีปริมาณ
งานในลักษณะการใช้แรงงาน กรณีไม่มีความจำเป็น ไม่มีคนครองตำแหน่ง ให้ยุบเลิก หรือหากมีคนครอง          
ให้กำหนดตำแหน่งดังกล่าวไว้ในส่วนราชการที่มีปริมาณงาน ลักษณะงาน เก่ียวกับการใช้แรงงาน เช่น สำนักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ให้กำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ขอกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 คณะอนุกรรมพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้เหตุผลว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองควร มีตำแหน่งงาน
ในสายปฏิบัติ  

3. แก้ไขช่ือตำแหน่งพนักงานจ้างในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ดังน้ี 

1. เดิมประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แก้ไขเป็นตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัดเดิม 

2. เดิมประเภทพนักงานจ้างตามท่ัวไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม แก้ไขเป็นตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) สังกัดเดิม 

 
/และ... 
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ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง      
ในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
แจ้งการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่        
ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจะได้ถือปฏิบัติในการกำหนดตำแหน่ง การใช้ตำแหน่ง รวมทั้ง
การกำหนดคุณสมบัติเพ่ือดำเนินการสรรหากรณีต่างๆ  

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการ
กำหนดตำแหน่ง การใช้ตำแหน่ง และคุณสมบัติของพนักงานจ้างในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปกับการจัดทำมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ก่อนหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
สอดคล้องกับหนังสือสั่งการ  

เพ่ือให้การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นควรเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
ที่ 201/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 รวมประชุม
พิจารณา ในวันที่ 19 เดือนกันยายน ๒๕๖๐ เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา      
 
               ลงช่ือ  
        (นายกิตติศักด์ิ  แทนสระน้อย) 
        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการอัตรากำลัง 3 ปี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

- ดำเนินการ  
- แจ้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย

พร้อมเพรียงกัน 
 

               ลงช่ือ  
        (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

      ประธานคณะกรรมการอัตรากำลัง 3 ปี 
 

 
 

รายช่ือแนบท้ายเอกสารน้ี 
 

/ทราบ... 
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- ทราบ 
 1.                                    นายไตรภพ   นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล        

 2.     นางศิริยฉัตร   วิสาขะฉิมพล ี    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล        

3.      นายสำรวย  กายจะโปะ          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

 4.     นางศิริพร  เฉือ่ยกลาง            ผู้อำนวยการกองคลัง    

5.     นางสุภาวดี  สิงหวิสัย             ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

6.     นายธานินทร์   บุญเย็น        หัวหน้าสำนักปลัด อบต.     

 7.     นายบุญชอบ  จรจังหรีด          ผู้อำนวยการกองช่าง 

   

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บัญชีรายชื่อผูเ้ข้าประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

เวลา   ๑๓.3๐  น. 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสมีา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก ง 

เอกสารการผลการวิเคราะห์ปริมาณงาน 
 

1. บันทึกข้อความ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ที่ นม 89901/- ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง สรุปปริมาณงานประกอบการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

2. บันทึกข้อความ  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ที่ นม 89901/- ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

3. บันทึกข้อความ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 89901/- 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง รายงานสรุปปริมาณงานในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 
2560  

4. บันทึกข้อความ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 89904/- ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
เรื่อง รายงานสรุปปริมาณงานในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 

5. บันทึกข้อความ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 89905/- ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
เรื่อง รายงานสรุปปริมาณงานในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 

6. บันทึกข้อความ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ นม 89908/- ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง รายงานสรุปปริมาณงานในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 

7. แบบสำรวจความต้องกำหนดอัตรากำหนดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2563 (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

8. แบบขออนุมัติยุบเลิกและหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 
(เอกสารหมายเลข 1-6) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

9. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
10. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ที่ นม 95701/ว 55 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
11. สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลง้ิว ที่ นม 87801/ว 815 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
12. สำเนาหนังสืออำเภอปักธงชัย ที่ มท 0834.25/ว 427 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 

 
 


	0. ปก คำนำ สารบรรณ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (51-63) อบต
	8. เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 อบต
	8.1. ภาคผนวก ก-ข แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63) อบต

