
 
-ร่าง- 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563 

 

 

ประกอบด้วยส่วนราชการ 4 ส่วน               
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย                  

อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝายได้มีการจัดแผนอัตราก าลัง  3  ปี โดยมีโครงสร้างการ    
แบ่งงานที่เหมาะสม ไม่ซ  าซ้อน มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบกับหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0023.2/ว 989 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามระบบจ าแนกต าแหน่ง
ใหม่ (ระบบแท่ง) เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง 
และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสมทั งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้
อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ให้เหมาะสมอีกด้วย  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล         
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  
สามารถ  ลดขั นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกต าแหน่งงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ก าหนดต าแหน่งพนักงาน-
ส่วน 

1.2 ต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนทั งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ -
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั งนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  1.3  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล     
โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยได้ก าหนด    
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน         
จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล         
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.4  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ได้มีประกาศฯ เรื่อง การจัดท ามาตรฐานก าหนด -
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่(ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2558 ได้เห็นชอบการจัดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดับต าแหน่ง ตาม
บัญชีของต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง สายงานและระดับต าแหน่ง          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  จึงได้จัดท า         
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ  าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติ - 
ก าหนดแผนและขั นตอนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2.3  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดแพร่) สามารถตรวจสอบ         
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากร      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

2.5  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการและบรรจุ
แต่งตั งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน         
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน 
และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ     
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  3.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย           
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด       
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวฝาย 
  3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลน  าช าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสม   
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ      
ของกลุ่มงานต่าง ๆ  

3.4  จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย 
  3.5  ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
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4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  มีความครบถ้วน
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ได้มีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และความจ า เป็นพื นฐาน
และความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ที่ส าคัญ ดังนี  
  สภาพปัญหาในเขตพื นที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น      
ด้านต่าง ๆ  ดังนี  
1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล ไม่ได้มาตรฐาน ผิวจราจร 

        ขรุขระ และช ารุด 
1.2  สะพานช ารุดและไม่ได้มาตรฐาน 
1.3  น  าท่วมขังเนื่องจากไม่มีรางระบายน  า 
1.4  ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทัว่ถึง 
1.5  ไม่มีการวางผังหมู่บ้าน และต าบลที่ดี 
1.6  ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ออกทับที่สาธารณะประโยชน์ 

2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
2.2  การรวมตัวของเกษตรกรไม่มั่นคงขาดอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ 
2.3   ขาดตลาดกลางขายสินค้าและการประกันราคาสินค้าจากรัฐ 
2.4   ขาดอาชีพเสริม 
2.5   แรงงานถูกเลิกจ้างเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ า 
2.6   ปริมาณการผลิต/ไร่ อยู่ในเกณฑ์ต่ า 
2.7   ขาดแหล่งท่องเที่ยว 
2.8   ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
2.9   ขาดการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
2.10 ปัญหาการว่างงาน 

3.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
3.1  ขาดความรู้พื นฐานทางสุขภาพอนามัย 
3.2  การบริการสาธารณสุข 
3.3  ขาดความรู้ในการปฏิบัติตนต่อผู้ติดเชื อโรคเอดส์ 
3.4  เครื่องมือแพทย์ในสาธารณสุขไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
3.5  ขาดการบริการสาธารณสุขนอกพื นที่ การฉีดวัคซีนตามหมู่บ้าน 
3.6  ขาดความรู้และอุปกรณ์ป้องกันและก าจัดโรคฉ่ีหนู โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 
3.7  อุปกรณ์และสถานที่ออกก าลังกายไม่เพียงพอ 
3.8  ขาดศูนย์ อสม. หมู่บ้านและท่ีเก็บน  าฝนประจ าศูนย์ 
3.9  การรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ของราษฎร 
3.10  ไม่รักษาความสะอาดของบ้านเรือน 



3.11  ขาดความรู้ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
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4.  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
4.1  แหล่งน  าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ หรือมีแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
4.2  ประปาหมู่บ้านมีไม่ทั่วถึง ท าให้ขาดน  าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค 
4.3  คลองส่งน  ามีขนาดเล็กและตื นเขิน 
4.4  ไม่มีแหล่งเก็บกักน  า เพ่ือใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง 
4.5  ไม่มีสถานีสูบน  าด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือแสงอาทิตย์ หรือสูบน  าจากแหล่งน  ามา 
       ยังคลองส่งน  า 

5.  ปัญหาด้านสังคม 
5.1  การแพร่ระบาดและติดยาเสพติดของเยาวชนและผู้ใช้แรงงาน 
5.2  การติดเชื อและแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 
5.3  ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.4  การบริการสาธารณสุขของรัฐไม่ทั่วถึง 
5.5  คุณภาพชีวิตไม่ดีพอ 
5.6  ขาดสถานที่พักผ่อนและนันทนาการ 
5.7  ความเสียหายจากสาธารณภัย 
5.8  การขาดการมีส่วนร่วมของราษฎร 
5.9  ขาดการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา และคนพิการ 

6.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  ไม่มีที่ทิ งขยะหรือขยะ รวมทั งระบบก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
6.2  ปัญหาเรื่องการเผาขยะมูลฝอยของชาวบ้าน 
6.3  มลภาวะทางอากาศและเสียงดังจากยานพาหนะ 
6.4  การบุกรุกป่าสงวน และตัดไม้ท าลายป่า ต้นน  า ล าธาร 
6.5  ราษฎรขาดจิตส านึก และส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.6  การทิ งขยะลงแม่น  าล าคลองและที่สาธารณะ ท าให้น  าเน่าเสีย 
6.7  ขาดสวนสาธารณะในพื นที่ 

7.  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
7.1  ไม่มีที่ดิน ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.2  ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
7.3  สภาพที่ท างานคับแคบและไม่มีอาคารที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.4  ราษฎรไม่ค่อยสนใจหรือมีส่วนร่วมในการท าประชาคม หรือกิจการขององค์การบริหาร-  
       ส่วนต าบล 
7.5  ขาดความรู้และสนใจในการเลือกตั ง 
7.6  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
7.7  ขาดการอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล 
7.8  ขาดการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยจัดอบต.สัญจรพบปะ 
  ชาวบ้าน 
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7.9 ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาด าเนินงานในเขตองค์การบริหาร- 
      ส่วนต าบล 
7.10 ขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
7.11 ระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่ดีพอ ไม่มีแผนที่ภาษี 

8.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8.1 การศึกษาขั นพื นฐานของประชาชนในพื นท่ียังไม่ทั่วถึง 
8.2 ขาดการแนะน าการศึกษาต่อจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
8.3 ประชาชนโดยทั่วไปไม่ให้ความร่วมมือกับทางวัด เวลามีกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
8.4 ขาดการดูแลและเอาใจใส่เด็กในวัยเรียน 
8.5 ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนในต าบลกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
8.6 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
8.7 เด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้รับการพัฒนา 
8.8 ศูนย์พัฒนาเด็กไม่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.9 ขาดท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
8.10 ขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน 
8.11 ขาดการส่งเสริม และสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน 

ความต้องการของประชาชน 
1.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1. ด้านเอกสิทธิ์ (ความม่ันคงในเอกสารการครองที่ดิน) 
2. การมีไฟฟ้าใช้ในครบทุกหลังคาเรือน และตามถนนสาธารณะ 
3. การมีคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย 
4. การมีความม่ันคงในการประกอบธุรกิจและมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีในหมู่บ้าน 
5. การมีสิทธิ์ในที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 

2.  ความต้องการผลิต รายได้และการมีงานท า 
1. การประกอบอาชีพ และมีงานท าที่เพ่ิมรายได้ 
2. อัตราค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั นต่ า 
3. ผลผลิตจาการท างานให้มีการผลิตที่สูงขึ น 
4. ผลผลิตจาการท าไร่ให้มีการผลิตที่สูงขึ น 
5. การมีอาชีพเสริม และมีแหล่งสินเชื่อเพ่ือการผลิต 

3.  ความต้องการสาธารณสุขและการอนามัย 
1. การบริการของหน่วยงานของรัฐที่ให้การบริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน 
2. การได้รับความคุ้มครองด้านการพยาบาล 
3. ความสะอาดและการสุขาภิบาลที่ดีขึ น 
4. การวางแผนครอบครัว 
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4.  ความต้องการแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 

1. น  าสะอาดส าหรับดื่มเพียงพอ 
2. แหล่งน  าดื่ม 
3. คุณภาพและความเพียงพอของน  าใช้ 
4. น  าเพื่อการเกษตรและความเพียงพอของน  าการเกษตร 

5.  ความต้องการความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
1. ต้องการเรียนเพื่อเพ่ิมเติมคุณวุฒิของประชาชน 
2. การให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิต 
3. สถานที่ให้บริการด้านข่าวสารข้อมูล เช่น ห้องสมุด 
4. การมีกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

6.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
1. ป่าไม ้
2. คุณภาพดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
3. น  าเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
4. ต้องการที่ทิ งขยะมูลฝอย 

7.  ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคคลากรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 
2. ต้องการเพิ่มรายได้ 
3. ต้องการอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลและบ้านพัก 

8.  ความต้องการด้านอ่ืน ๆ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน  าแม่มาน  ฝาย วัดต่างๆ ในพื นที่ และปรับภูมิทัศน์   
     ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
     3.2.1 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

1) ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก  เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง 
1.2  ระบบไฟฟ้า  ประปา  ไม่ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
1.3  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 

  1)  พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริม -  
ไม้ไผ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง  ก่อสร้างสะพาน  บล็อกคอนเวิร์ส  ก่อสร้างถนนลาดยาง  ปรังปรุงและขยายไหล่ทาง 

2)  ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ขยายเขตประปาและก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน    
ยังไม่มี 

3)  ติดตั งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกจุดที่เสี่ยงอันตราย  และดูแลซ่อมแซมให้ใช้การได้  
 

2)  ปัญหาด้านแหล่งน้ า     
2.1  ขาดแคลนน  าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
2.2  ราษฎรไม่มีภาชนะเก็บน  าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
2.3  ราษฎรขาดระบบประปาท่ีดีในหมู่บ้าน 
2.4  แหล่งเก็บกักน  ามีไม่เพียงพอต่อพื นที่เกษตรกรรม 
2.5  แหล่งน  าขาดการปรับปรุงดูแล 
2.6  ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
2.7  แหล่งน  าธรรมชาติตื นเขิน 
2.8  ประชาชนยังขาดจิตส านึกและความร่วมมือในการดูแลรักษาสภาพแหล่งน  าธรรมชาติ 
ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
1) จัดให้มีและปรับปรุงแหล่งน  าส าหรับอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและสามารถ 
      ใช้การได้ตลอดปี   

  2)  จัดหาภาชนะกักเก็บน  าที่มีความคงทนแข็งแรงให้กับประชาชนใช้ในการกักเก็บน  า 
  3)  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
                          ที่มีความต้องการ 
  4)  สร้างแหล่งน  าทางการเกษตรและท าการปรับปรุงดูแลให้กักเก็บน  าได้ตลอดปี         
เพ่ือให้เกษตรกรได้มีน  าใช้ท าการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  5)  ส ารวจและแก้ไขสภาพแหล่งน  าที่ขาดการดูแลให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้การได้ 
  6)  ท าการขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะทุกปีเพื่อไม่ให้ตื นเขิน 
  7)  ปลูกจิตส านึกและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมกันดูแล 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 
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3)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  ประชาชนขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ   
  3.2  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของการด ารงชีวิตตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ถูกกระแสวัฒนธรรมวัตถุนิยมบริโภคนิยมครอบง า  ท าให้มีการแข่งขันกันในการด าเนินชีวิตแบบ
สมัยใหม่ และมีค่าใช้จ่ายสูง  จึงต้องมีหนี สินเพ่ิมมากขึ น 
  3.3  ยังไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน  ท าให้การสนับสนุนงบประมาณหรือความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่นจึงเป็นเรื่องยาก     

ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
1)  จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ  และจัดตั งกองทุนกลุ่มต่างๆเพ่ือระดมทุน 

  2)  สร้างจิตส านึกและให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมตะวันตกและการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย 
  3)  สร้างฐานอาชีพที่ยั่งยืนโดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มีความ
เข้มแข็งและได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ  ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
 
 4)  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

4.1  ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ   
4.2  สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง 
4.3  เด็กก่อนวัยเรียน  ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

  4.4  เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท าให้การสืบสานไว้ให้คงอยู่เป็นเรื่องยาก 

ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
1)  จัดหาทุนพัฒนาชีวิตเพ่ือช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
2)  พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อสภาพท้องถิ่น 
3)  พัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ในการดูแลเด็ก  รวมถึงจัดสภาพ 

แวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อวัยของเด็กแต่ละช่วยวัย     
 

5)  ปัญหาด้านสังคม 
5.1  ผู้ด้อยโอกาสถูกทอดทิ งจากครอบครัวและสังคม  ท าให้มีคุณภาพชีวิตไม่ดี   
5.2  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
5.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ 

  5.4  ขาดผู้น าด้านการกีฬาในชุมชน   กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง  สถานที่ออกก าลังกายและ          
ที่พักผ่อนขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
  5.5  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  ความไม่ เข้มแข้งของสถาบันครอบครัวท าให้มี             
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ิมมากขึ น  การให้ความรู้ความเข้าใจในระดับชุมชนยังไม่ทั่วถึง 
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ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 

  1)  สร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรักความผูกพัน  ให้การ
ดูแลบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิดไม่ทอดทิ ง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
  2)  ส่งเสริมการร่วมมือสมัครสมานสามัคคีในการท ากิจกรรมชุมชนร่วมกัน  โดยให้ทุกช่วงวัย
ได้มีโอกาสพบปะกันเพ่ือมิให้เกิดช่องว่างในการอยู่ร่วมกัน 
  3)  สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ   
  4)  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดอัตราการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด        
สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  และจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทุกพื นที่ 
  5)  จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงทุกพื นที่    
ในเชิงรุก  พร้อมทั งให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เข้ามาด าเนินการในพื นที่เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน 
 

6)  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  6.1  การแพร่ระบาดของแมลงพาหะน าโรคและโรคไข้เลือดออกที่ต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ นทุกป ี
   6.2  ขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ 
  6.3  เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ให้ความส าคัญกับการกีฬาน้อย  การจัดกิจกรรมออกก าลัง
กายขาดความต่อเนื่องและยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
  1)  จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันดูแลตนเองให้พ้นจากโรคและแมลง    
น าโรคเพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยและงบประมาณในการป้องกันและรักษาพยาบาลต่อปี 
  2)  สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองจากแพทย์
แผนไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   การใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันอย่างปลอดภัย  การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วย
การออกก าลังกายและบริโภคอาหารอย่างถูกต้องเพ่ือประหยัดงบประมาณในการรักษา 
  3)  จัดกิจกรรมหรือให้การสนับสนุนการส่งเสริมการกีฬาอย่างต่อเนื่องทุกปี  สร้างแกนน า
ด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 

7)  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1  ขาดงบประมาณในการดูแลและพัฒนา 

  7.2  ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ตามถนน  ริมแม่น  าล าคลอง  ตลอดจนการดูแล
สถานที่สาธารณะ 
  7.3  ประชาชนขาดจิตส านึกในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง  ท าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง 

ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
  1)  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  2)  รณรงค์สร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาและปลูกต้นไม้ในพื นที่ให้เป็นพื นที่        
สีเขียวและรักษาสภาพริมแม่น  าไม่ให้เสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ 
  3)  สร้างความตระหนักและความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะทั งในระดับครัวเรือน      
และระดับชุมชน/ต าบล  เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม  รวมถึงลดปัญหามลภาวะจากขยะ 
 
 8)  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร   

8.1  ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 
8.2  ประชาชนไม่เข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
8.3  อาคารที่ท าการไม่เพียงพอและเหมาะสม 
8.4  ครุภัณฑ์ส านักงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 

  1)  สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจการบริหาร  การเมืองการปกครองให้กับผู้น าชุมชนท้องถิ่น  
และประชาชนที่สนใจ  อันน ามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในกระบวนการและวิถีทางแห่งระบอบ
ประชาธิปไตย 
  2)  ก่อสร้างอาคารสถานที่ เพ่ิมเติม  ปรับปรุงอาคารสถานที่เดิมให้เหมาะสมสวยงาม        
เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ น  และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจต่อผู้ใช้บริการ 
  3)  บริหารจัดการด้านการให้บริการ  และการปฏิบัติงานด้วยการสร้างความพร้อมทั งอาคาร
สถานที่  วัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าช า 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หัวฝาย 
ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์ 25  แนวทางการพัฒนา  ดังนี  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง  การจราจร  และการจัดท าผังเมือง 
  1.2  พัฒนาระบบการระบายน  า   
  1.3  พัฒนาระบบไฟฟ้า  และระบบโทรคมนาคม   
  1.4  พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน  าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
  1.5  พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน  าเพื่อการเกษตร  และส่งเสริมการบริหารจัดการน  า 
  1.6  พัฒนาและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอ่ืนๆให้เพียงพอและครอบคลุม
         ทุกพื นที่ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบ  
  2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ            
                            วันส าคัญของชาติ 
  2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
  2.4  ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 
  2.5  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การสังคมสงเคราะห์  และพัฒนาสถาบันครอบครัว 
  2.6  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  2.7  การรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.8  พัฒนาระบบและด าเนินการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  3.2  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.3  ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 
  3.4  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1  การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
  4.2  ส่งเสริมการดูแล  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 
  5.1  พัฒนาบุคลากร 
  5.2  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  5.3  พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี 
  5.4  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศ  และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  5.5  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ข้อ 28) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั งให้มีต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี  
 (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร-ท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  ทั งนี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (4)  แต่งตั งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
6.2  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
   การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพ่ือตรวจสอบว่าได้
ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  และ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 
6.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลโดยค านึงถึงความเหมาะสม  ทั งนี ควรก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามระหว่างการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  ในแต่ละปีควร
จะมีการติดตามการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 
 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

 
1. ท าเลที่ตั งเหมาะสม อยู่ ใกล้กับที่ ว่าการ
อ าเภอและไม่ห่างจากตัวเมือง มีความสะดวกใน
การคมนาคม เป็นเส้นทางผ่านของจังหวัดอ่ืนๆ
ท าให้เป็นจุดแวะพักในการท่องเที่ยวและซื อ
ขายสินค้า 
2. เป็นพื นที่ราบและมีแม่น  าสายหลักไหลผ่าน
ท าให้เหมาะกับการท าเกษตร   
 

1. แหล่งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกระจุกตัวและ 
มีลักษณะการค้าเชิงเดี่ยว ต่างคนต่างท าและมีการแข่งขันสูง 
ท าให้ขาดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์  
2. การผันน  ามาใช้เพ่ือการเกษตรยังไม่สามารถท าได้เต็ม
พื นที่ เนื่องจากขาดงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง
และปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน  า 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threat) 
 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังมีโอกาสเติบโต
และขยายตัวในระยะยาวได้อีกเนื่องจากยังมี
แหล่งทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. สถาบันการศึกษาทั งในระบบและนอกระบบ
ที่มีหลายแห่งท าให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ
ให้ก้าวหน้ามั่นคง 
3. มีบุ คลากรในท้ องถิ่นชุมชนที่ มี ความรู้
ความสามารถหลากหลายเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ส าคัญในการพัฒนาและบริหารบ้านเมือง 
 
 

1. การขยายตัวของชุมชนเมืองและสภาพการณ์การแข่งขัน
ทางธุรกิจ ท าให้สังคมชนบทกลายเป็นสังคมแห่งการบริโภค
นิยมวัตถุนิยม  
2. วัฒนธรรมต่างประเทศและวิถีคนเมืองหลั่งไหลเข้ามา
มากขึ นท าให้เยาวชนหันไปสนใจสิ่งเหล่านั นมากกว่าวิถี
วัฒนธรรมดั งเดิม จึงเกิดช่องว่างระหว่างคนในครอบครัว
และสังคม เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆตามมา 
3. มีความขัดแย้งทางด้านการเมืองที่ท าให้เป็นอุปสรรค    
ในการบริหารกิจการท้องถิ่น  
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5.  ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย นั น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้าง ร่วมจัดท า ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวฝาย  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย      
จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา และความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั นยังได้เน้นการส่งเสริม และการสนับสนุน ให้การศึกษาเด็กก่อน
วัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา 
ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั งเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั นตอนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และรวมรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้
เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั งนี เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพื นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร  โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส       
ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม  ภารกิจตามหลัก SWOT  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  ก าหนดวิธีการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั งนี สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา       
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี  
 1) ด้านโครงสร้างพื นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี  

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน  าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน  า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  (มาตรา 16 (4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและส่วนสาธารณะ         
     (มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส    

       (มาตรา 16 (10)) 
  (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 
  (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                           (มาตรา 16 (5)) 
  (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (9)) 
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  3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  

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

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

 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี  
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน  า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั งก าจัดมูลฝอยและ 

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

     6) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  
(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(มาตรา 67 (8)) 
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

     7) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  
 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น    
(มาตรา 45(3)) 

(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชากามอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(มาตรา 17 (3)) 
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน  าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(มาตรา  17 (16)) 
(6)  
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6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ อบต. จะด าเนินการ 
 ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการสิ่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง 
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 

๗.  สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและแผนก าลัง 

  

            คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่  ( ก.อบต.จังหวัดแพร่ ) ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวฝาย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  
ส่วนราชการ ได้แก่    1.  ส านักงานปลัด อบต. 

2.  กองคลัง  
3.  กองช่าง 
4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังในองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงที่มีขนาดเดียวกัน  

งบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ดังต่อไปนี  
 

 ล าดับ อปท. ก าหนด
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2560 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

(คน) 

คร ู
 

(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

พนักงาน
จ้าง 
(คน) 

 1 อบต.หัวฝาย 4 54,432,600.- 19 3 1 12 

 2 อบต.น  าช า 6 56,735,000.- 24 3 1 24 

 3 อบต.ดอนมูล 4 43,470,000.- 21 2  15 

 4 อบต.สบสาย 4 27,214,860.- 15 3 - 4 
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ภารกิจทั ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจ อบต. ให้วิเคราะห์ว่าภารกิจดังกล่ าวสามารถ

จะ แก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าช า ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยพิจารณาถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ประกอบด้วยการด าเนินการของ องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐ และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    มาตรา 67, 68 หมายถึง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 
                มาตรา 16,17 หมายถึง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั นตอนกระจายอ านาจให้แก่                                             
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
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๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
   ๘.๑  โครงสร้าง 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรก
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน  หรือ
ก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็น
ว่า ภารกิจนั นมีปริมาณงานมากพอก็อาจพิจารณาตั งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมาย
เหตุ 

๑. ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
-  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานสารบรรณ และธุรการ 
-  งานเลือกตั งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานรัฐพิธี 
-  งานการประชุม 
-  การตรวจสอบภายใน 
-  การประชาสัมพันธ์ 
-  กิจการลงทะเบียน 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการและแผน 
-  งานจัดท างบประมาณ 
-  งานจัดท าแผนพัฒนา 
-  งานติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณ 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
-  งานนิติกรรมสัญญา 
๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
- การด าเนินการระงับ และบรรเทาสาธารณภัย 
- การพัฒนาบุคลากรด้านบรรเทาสาธารณภัย 
 
  

๑. ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานสารบรรณ และธุรการ 
-  งานเลือกตั งและทะเบียนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 
-  งานรัฐพิธี 
-  งานการประชุม 
-  การควบคุมภายใน 
-  การประชาสัมพันธ์ 
-  กิจการลงทะเบียน 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการและแผน 
-  งานจัดท างบประมาณ 
-  งานจัดท าแผนพัฒนา 
-  งานติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณ 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
-  งานนิติกรรมสัญญา 
๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
- การด าเนินการระงับ และบรรเทาสาธารณภัย 
- การพัฒนาบุคลากรด้านบรรเทาสาธารณภัย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมาย
เหตุ 

๑.๕  งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพ 
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
- งานสาธารณสุข 

๑.6 งานบริหารสาธารณสุข 
-  งานส่งเสริมสุขภาพ 
-  งานควบคุมโรคไข้เลือดออก 
-  งานฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
-  งานฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
-  งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
   และโรคไม่ติดต่อ 
-  งานป้องกัน และบ าบัดโรคเอดส์ 
-  งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-  งานรักษาความสะอาด 

๑.7  งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 
-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
   ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
-  งานส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
    ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมอาชีพ 
- งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
- งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
- งานสาธารณสุข 

๑.6 งานบริหารสาธารณสุข 
-  งานส่งเสริมสุขภาพ 
-  งานควบคุมโรคไข้เลือดออก 
-  งานฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
-  งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
   และโรคไม่ติดต่อ 
-  งานป้องกัน และบ าบัดโรคเอดส์ 
-  งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-  งานรักษาความสะอาด 
 

๑.7  งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 
-  งานสังคมสงเคราะห์ 
-  งานสงเคราะห์ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
   ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
-  งานส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
    ผู้ด้อยโอกาส 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

 

หมาย
เหตุ 

๒.  กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 
 

๒.๑ งานการเงิน 
       -  งานเงินและการคลัง 
       -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงิน 
       -  งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
       -  งานจัดท างบทดลองประจ าเดือน  
          ประจ าปี 
 

๒.๒ งานบัญช ี
       -  งานบัญชี 
       -  งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย  
          ทุกประเภท 
       -  งานแสดงฐานทางการเงิน 
 

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่า 
           เช่า 
       -  งานจัดเก็บรายได้ 
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดจัดเก็บ 
          รายได ้
 

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานจัดซื อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ 
       -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       -  งานจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
       -  งานซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ 
 
 
 
 

2. กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) 
 

๒.๑ งานการเงิน 
       -  งานเงินและการคลัง 
       -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงิน 
       -  งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
       -  งานจัดท างบทดลองประจ าเดือน  
          ประจ าปี 
 

๒.๒ งานบัญช ี
       -  งานบัญชี 
       -  งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย  
          ทุกประเภท 
       -  งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 

๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ           
          ค่าเช่า 
       -  งานจัดเก็บรายได้ 
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดจัดเก็บ 
          รายได ้
 

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานจัดซื อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ 
       -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       -  งานจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
       -  งานซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ 
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    3. กองช่าง   
        ผู้อ านวยการกองช่าง 
       (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

๓.๑  งานก่อสร้าง 
-   งานก่อสร้างถนน สะพาน แหล่งน  าและอ่ืน ๆ 
-   งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
-   งานควบคุมการก่อสร้าง 
-   งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-   งานประเมินราคา 
-   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-   งานส ารวจออกแบบ 
-   งานออกแบบ และเขียนแบบ 
-   งานจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
-   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-   งานระบายน  า 

๓.๔  งานผังเมือง 
-   งานส ารวจและจัดท าแผนที่ 
-   งานวางผัง อบต. 
-   งานควบคุม และพัฒนาเมือง 
 

๓.๕. งานภารกิจถ่ายโอน 
-  งาน พรบ. ควบคุมน  ามันเชื อเพลิง 
- ตรวจตราร้านค้าปลีกจ าหน่ายน  ามันเชื อเพลิง 
  รายย่อย 
-  ภารกิจส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากแหล่งน  า 
 
 
 

 
    3. กองช่าง   
       ผู้อ านวยการกองช่าง 
       (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

๓.๑  งานก่อสร้าง 
-   งานก่อสร้างถนน สะพาน แหล่งน  าและอ่ืน ๆ 
-   งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
-   งานควบคุมการก่อสร้าง 
-   งานข้อมูลก่อสร้าง 

๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-   งานประเมินราคา 
-   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
-   งานส ารวจออกแบบ 
-   งานออกแบบ และเขียนแบบ 
-   งานจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ 

๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
-   งานประสานกิจการประปา 
-   งานไฟฟ้าสาธารณะ 
-   งานระบายน  า 

๓.๔  งานผังเมือง 
-   งานส ารวจและจัดท าแผนที่ 
-   งานวางผัง อบต. 
-   งานควบคุม และพัฒนาเมือง 

๓.๕. งานภารกิจถ่ายโอน 
-  งาน พรบ. ควบคุมน  ามันเชื อเพลิง 
- ตรวจตราร้านค้าปลีกจ าหน่ายน  ามันเชื อเพลิง 
  รายย่อย 
-  ภารกิจส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากแหล่งน  า 
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4.. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ 
   วัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น ) 
 
4.1 งานบริหารการศึกษา 

        - แผนและวิชาการ 
        - การศึกษาและปฐมวัย 
        - การศึกษาขั นพื นฐาน 
 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

        - ประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
        - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
        - การศึกษานอกระบบ 
        - บริหารงานทั่วไป 
        - กีฬาและนันทนาการ 
 
4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 
       -  ทะเบียนเด็ก 
       -  โภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็ก 
       -  แผนการจัดอบรมเลี ยงดูเด็ก 
       -  การจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนา 
          เด็กเล็ก 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ 
   วัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น ) 

 

4.1 งานบริหารการศึกษา 
        - แผนและวิชาการ 
        - การศึกษาและปฐมวัย 
        - การศึกษาขั นพื นฐาน 
 
 

4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

        - ประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
        - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
        - การศึกษานอกระบบ 
        - บริหารงานทั่วไป 
        - กีฬาและนันทนาการ 
 
4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 
       -  ทะเบียนเด็ก 
       -  โภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็ก 
       -  แผนการจัดอบรมเลี ยงดูเด็ก 
       -  การจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนา 
          เด็กเล็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 



กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง                      

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

๑๐.  แผนภมูิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอตัราก าลัง ๓  ปี                                                                                                             
โครงสร้างส่วนราชการ  อบต. 

 
 
 
 
 
 
                         
          
 
      
         ส านักงานปลัด อบต.         กองคลงั 
        หัวหน้าส านักปลัด อบต.                              ผู้อ านวยการกองคลัง   
  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )                     (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)                              
               
         
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 

ปลัด  อบต.   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 

 
รองปลัด  อบต.  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
 

) 
 

 

1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานกฎหมายและคดี 
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.งานส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา 
   ชุมชน 
6.งานบริการสาธารณสุข 
7.งานสังคมสงเคราะห์ 
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 

1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.งานทะเบียนทรัพย์สิน 
    และพัสดุ 

1.งานก่อสร้าง 
2.งานออกแบบและควบคุม 
    อาคาร 
3.งานประสานสาธารณูปโภค 
4.งานผังเมือง 

1.งานบริหารการศึกษา 
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



 

โครงสร้างของส านักงานปลัด  อบต. 
 
 

 
 
 
 

- นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (๑) 
- นักทรัพยากรบุคคล  ช านาญการ  (๑)     -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ (๑)            - นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตัน (๑)  
- เจ้าพนักงานธุรการ  ลูกจ้างประจ า (๑)                     -  เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน  (๑)                                                                                   
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)   -                
- พนักงานขับรถขยะ (๑) 
- คนงานประจ ารถขยะ (1) 
                                      
    -  เจา้พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน (๑)   - นักพัฒนาชุมชน  ช านาญการ (๑)                   - นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (๑) 

-- พนักงานดับเพลิง (๑)                              -  เจ้าพนักงานธุรการ   ปฏิบัติงาน (๑)           
                    

ประเภท/ระดับ 
ต าแหน่ง 

อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน  1 3 -  1 1 ๑ 4 

 
หมายเหตุ  คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)        ว่าง ๑ อัตรา 
              คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  ว่าง ๑ อัตรา 
 
 
 

  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

   งานกฎหมายและคด ี
 - งานตรวจสอบภายใน 

งานบริการสาธารณสุข  - งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน  
- งานสังคมสังเคราะห ์



 
 

โครงสร้างกองคลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ช านาญงาน (๑)    -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน (๑)       -    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน(๑) 

  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑)        
                   

      

                      -  นักวิชาการพัสดุ   ช านาญการ  (๑)    
            -   เจ้าพนักงานพัสดุ  ช านาญงาน (๑)     
 

ประเภท
/ระดับ 

ต าแหน่ง 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน  1 1 -  3 - - 1 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)  

งานการเงิน งานบัญชี งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 



 
             โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 

 
 
 
 

 

-  นายช่างโยธา ช านาญงาน(3)   - นายช่างโยธา ช านาญงาน( 3)     - นายช่างโยธา ช านาญงาน  (3)     -  นายช่างโยธา ช านาญงาน  (3)                - นายช่างโยธา ช านาญงาน (3)                        

  
  
ประเภท/ระดับ 

ต าแหน่ง 
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน  1 - -  3 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (๑) 

งานผังเมือง งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

งานประสานสาธารณูปโภค งานภารกิจถ่ายโอน 



    โครงสร้างกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

 
                                                                                      ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
                                                                                        (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)   
  
  
 
       
       งานบริหารการศึกษา                                   งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 
                                   

-   นักวิชาการศึกษา  ปฎิบัติการ (1)        -   นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ (1)             -  นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ (1)   
-   ครู   (คศ.1)   (3)     -   ครู   (คศ.1)   (3)     -   ครู  (คศ.1)   (3) 
-   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (5)     -   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   (5)    -   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (5)  
   
                        

ประเภท
/ระดับ 

ต าแหน่ง 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัติ
การ 

คศ.๑ ครู
ผู้ช่วย 

ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติ 
งาน 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงาน
จ้าง 

จ านวน  1 - ๑ 3 -  - - - 5 

 
 

 
 



 
 

๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
   พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชน
อย่างเสมอภาค โดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ทั งนี องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวฝาย  ได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  
พ.ศ.2561 - 2563   เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ.2561 - 2563) 
 

(ตามเอกสารภาคผนวก) 
 
 
๑๓.  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหัวฝาย  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  พ.ศ.๒๕๕6  ลงวันที่  ๒9   เมษายน  พ.ศ.๒๕๕6 
 

(ตามเอกสารภาคผนวก) 
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12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
   พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลน  าช า จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค โดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล              
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วน
ต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี ทั งนี  วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี    
ก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา หรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อประชาชนและ
ท้องถิ่น ต่อไป 
 
13.  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลพนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลน  าช า ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าช า อ าเภอสูงเม่น จังหวัด-
แพร่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
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ภาคผนวก 


