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  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) เรื ่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับอัตราตำแหนง กำหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด ( ก.อบต.จังหวัด ) กำหนด

ตำแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน วาจะมีตำแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จำนวนเทาใด 

ใหคำนึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  

ตลอดจนภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองจายดานบุคคล โดยใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจัดทำแผนอัตรากำลังของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชในการกำหนดตำแหนงโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น ( ก.กลาง ) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล ( ก.อบต. ) กำหนด 

  ๑.๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจางสำหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว กำหนดเพ่ือเปนการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจาง ให

เกิดความเหมาะสมและใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการขององคการบริหารสวนตำบล เกิดความคลองตัว มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมท้ัง

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน

ตำบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง ( ฉบับท่ี ๓ ) ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ 

  ๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนจังหวัดนครปฐม เรื ่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  

ขอ ๑๘  โดยกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลเปนกรอบ

ในการกำหนดตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง โดยใหเสนอให

คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไดกำหนดใหองคการ

บริหารสวนตำบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะหอำนาจหนาที่และภารกิจขององคการ

บริหารสวนตำบล วิเคราะหความตองการกำลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง 

และกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกำหนดตำแหนงพนักงานสวนตำบลตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป 

  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม จึงไดจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป สำหรับปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64  -  ๒๕5๖ ข้ึน 
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๑.หลักการและเหตุผล 



 

 

  2.1  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน ระบบ

การจางพนักงานจางท่ีเหมาะสม ไมซ้ำซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวน

ตำบลดอนรวก 

  2.2  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก มีการกำหนดตำแหนงการจัดอัตรากำลัง ให

สอดคลองกับโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและใหเหมาะสมกับอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตำบล ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  ๒.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกำหนด

ตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ และพนักงานจาง วาถูกตอง เหมาะสมหรือไม 

๒.๔  เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ใหเหมาะสม 

๒.๕  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก สามารถวางแผนอัตรากำลังและการจัดสรร

งบประมาณ และบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตำบลดอนรวก เกิดประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  และ

มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปนตอการปฏิบัติ

ภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี    

๒.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ

บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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  ๒.วัตถุประสงค 



 

 

  องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการจัดทำ

แผนอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ซึ่งมีนายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เปน

ประธาน หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการเปนคณะกรรมการ เห็นสมควรใหจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป     

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 
การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมของ 

องคกร ซ่ึงนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 
1.  The State Auditor’s Office ของรั ฐ เท็ ก ซั ส  ป ระ เทศสหรัฐอ เมริ ก า ให

ความหมายของการวางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมา
ทำงานใหบรรลุเปาหมายองคกร และดำเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพ่ือใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้น
ในการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวนและคุณภาพของทุน
มนุษยท่ีองคกรตองการเพ่ือใหสามารถทำงานไดตามเปาหมายขององคกร 

2. International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมาย 
ของการวางแผนกำลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกำลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการ
วิเคราะหสภาพกำลังคนขององคกรท่ีมีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกำลังคนในอนาคตวามีสวน
ตางของความตองการอยางไร เพ่ือท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย และ
วัตถุประสงคท่ีวางไว” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองการกำลังใน
อนาคตท่ีจะทำใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว (Mission-based manpower 
planning) 

3.  ศุภชัย ยาวะประภาษ  ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปน 
กระบวนการในการกำหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคกรตองการบุคลากรประเภท
ใด จำนวนเทาไร และรวมถึงวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีกำหนดไวลวงหนานี้ดวย การไดมาซ่ึงบุคลากรนี้ รวม
ตั้งแตการสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองคกร  ภายในองคกร  ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
ภายในใหมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตองการ  นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไวซ่ึงบุคลากร ตลอดจนการใช
ประโยชนจากบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”  

4.  สำนักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการ 
วางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดำเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและ
พยากรณเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกำลังคน เพ่ือนำไปสูการกำหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกำลังคนในจำนวนและ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากำลังคนเหลานั้นอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือธำรงรักษากำลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 
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3.ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 



5.  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ไดใหความหมายของการวางแผนกำลังคน  
ในคูมือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป วา การวางแผนกำลังคน  (Manpower Planning)  หรือการวางแผน 
ทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพ่ือ 
เปนแนวทางสำหรับดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยการดำเนินการอยางเปนระบบในการ 
วิเคราะห และวิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกำลังงาน เพ่ือนำไปสูการกำหนดวิธีการท่ีจะใหไดกำลังคนท่ี
มีความรู ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยท่ัวไป การมีจำนวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาท่ี 
ตองการ  เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามท่ีตองการเขามาทำงานในองคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  
หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป  

จากคำจำกัดความของนักวิชาการตาง ๆ จึงอาจสรุปไดวาการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้น 
เปนการระบุวาองคกรตองการจำนวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดท้ังในปจจุบัน 
และอนาคตเพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายท่ีกำหนดไว  
  

3.1.1 แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด  
การวางกรอบอัตรากำลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร  

ภาครัฐตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย  
กระจายอำนาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกำหนดใหเปนไปตาม 
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากำลังแตละ 
ประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการ
บริหารสวนตำบลดอนรวก ดังนี้ 

พนักงานสวนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใชความรู 
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกำหนดนโยบายหรือลักษณะงาน
ท่ีมีความตอเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลำดับชั้น   
กำหนดตำแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตำบลไว  ดังนี้ 

สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัด  รองปลัด 
สายงานอำนวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอำนวยการกอง 
สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ำกวาปริญญาตรี 

 
ลูกจางประจำ : ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณ  จึงมีการจางลูกจาง   

ประจำตอเนื่องจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกำหนดอัตราข้ึนมาใหม  หรือกำหนดตำแหนงเพ่ิมจาก
ท่ีมีอยูเดิมและใหยุบเลิกตำแหนง หากตำแหนงท่ีมีอยูเดิมเปนตำแหนงวา มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  
โดยกำหนดเปน ๓ กลุม  ดังนี้  

กลุมงานบริการพ้ืนฐาน  
กลุมงานสนับสนุน 
กลุมงานชาง 
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พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกำหนด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑการกำหนด
พนักงานจางจะมี 3 ประเภท แตองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง
ดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกำหนดจางพนักงานจาง เพียง  2 ประเภท ดังนี้ 

พนักงานจางตามภารกิจ 
พนักงานจางท่ัวไป 
 

3.1.2 แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหนงงาน ในสวนราชการ 
  การจัดสรรอัตรากำลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกำหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลมากยิ่งข้ึน โดยจุดเนนคือ 
กำหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ไดแก การโอน การยาย การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้องคการบริหารสวนตำบล
ดอนรวก ไดพิจารณาดวยวาอัตรากำลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณเปนอยางไร
เพ่ือใหสามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ 
ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
   - สำนักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้ง
ใหพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง ดำรงตำแหนงในสำนักงานปลัด สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผน  
นโยบาย อำนวยการท่ัวไป การบริการสาธารณ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงต้ังจะใชคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละสายงาน เพ่ือใหพนักงานแตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
   - กองคลัง คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง ดำรงตำแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของแต
ละสายงาน เพ่ือใหพนักงานแตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  
ประสบการณท่ีแตละคนมี 
   - กองชาง คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง ดำรงตำแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงานชาง  การกอสราง  
การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนงของแตละสายงาน เพ่ือใหพนักงานแตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี 
   - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษาท่ีใชในการบรรจุและ
แตงตั้งใหพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง จะดำรงตำแหนงในกองสวัสดิการสังคม สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสาย
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การใหคำปรึกษาแนะนำ
หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละสายงาน เพ่ือใหพนักงานแตละตำแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี 
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3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกำลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังใหสอดคลองกับภาระงาน จำเปนตองสรางกระบวนการ 

รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ 360 องศา โดยแบงออกเปน 3  มิติเชิงเวลา คือ มิติ
ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต   

การนำกรอบแนวความคิดการวิ เคราะห อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากำลัง ในองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ท่ีมีอยูดังนี้  

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล
ดอยรวก บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จำเปนตองจัดสรรอัตรากำลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดำเนินการ โดย
จะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดำเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานท่ีทำ
อยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดำเนินการแลว อาจทำใหการจัดสรรกำลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกำลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต  
 

กระจกดานท่ี 2 Supply pressure: เปนการนำประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคำนึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวชาง ดังนั้นในการกำหนดอัตรากำลัง
จะตองมีการพิจารณาวาตำแหนงท่ีกำหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนด
ตำแหนง เพ่ือใหการทำงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน          

การวางแผนอัตรากำลังในดานนี้ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ไดกำหนดอัตรากำลังในแต
ละสวนราชการประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ 1 อัตรา ตำแหนงระดับผูอำนวยการกอง มีหนาท่ีบังคับบัญชา
บุคลากรในสวนราชการนั้นๆ ทุกตำแหนง ตำแหนงรองลงมา จะเปน ตำแหนงแตละงาน ซ่ึง กำหนดเปนสายงาน
วิชาการ ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตำแหนงสายงานท่ัวไป ผูมีคุณวุฒิต่ำกวาปริญญาตรี พนักงานจางตาม
ภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป ตามลำดับ การกำหนดในลำดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตำแหนงควรมีเปนสำคัญ 

  

กระจกดานท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนำขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะ
คำนวณ FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้ 

พิจารณางานพนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ในสายงานวา 
-  สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
-  มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
-  การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 
พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา 
-  ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
-  ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวยสายงานอ่ืนท่ี 

เหมาะสมกวาได 
-  การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 
 การนำปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกำหนดอัตรากำลัง  และคำนวณ
ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน  โดยองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 
 
จำนวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนคา        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 
 

หมายเหตุ 
1.  230   คือ จำนวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2.  6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง 
3.  1,380 คือ จำนวน วัน คูณดวย จำนวน ชั่วโมง / 1 ป ทำงาน 1,380  ชั่วโมง 
4.  82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

 

  กระจกดานท่ี 4 Driver: เปนการนำผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
( ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ) มายึดโยงกับจำนวนกรอบ
กำลังคนท่ีตองใช สำหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ( การ
ตรวจประเมิน LPA )    
 

กระจกดานท่ี 5  360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยางนอย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ 
แบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนจำนวนมาก เชน หากกำหนด
โครงสรางสวนราชการ หรือ กำหนดฝาย มากจะทำใหเกิดตำแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนา
สวนราชการ งานในสวนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
พิจารณาทบทวนวาการกำหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน  
มี 4 สวนราชการ ไดแก สำนักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองสวัสดิการสังคม 
    

ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
เปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังท่ี
จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตำแหนงอัตรากำลังท่ี
เหมาะสมข้ึนทดแทนตำแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และสามารถ
คาดการณ วางแผนกำหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกำลังคนได   
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มุมมองของผู มีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการ ซ่ึงประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง 4 สวนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวน
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกำหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
 

กระจกดานท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากำลังกับองคการบริหารสวน 
ตำบลขนาดเดียวกัน พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงไดแก องคการบริหารสวนตำบล และองคการบริหารสวนหวยพระ ซ่ึง
องคการบริหารสวนตำบลท้ังสองแหง เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จำนวนหมูบานประชาชน ภูมิ
ประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
ตารางเปรียบเทียบสัดสวนอัตรากำลังกับองคการบริหารสวนตำบลขนาดเดียวกัน / พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน 

ระหวาง  องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  องคการบริหารสวนดอนพุทรา  และ องคการบริหารสวนตำบลหวยพระ 

 

 
 

ลำดับ 

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  

 
ลำดับ 

องคการบริหารสวนตำบลดอนพุทรา  
 

ลำดับ 

องคการบริหารสวนหวยพระ 

สวนราชการ/ตำแหนง 
อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 
สวนราชการ/ตำแหนง 

อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 
สวนราชการ/ตำแหนง 

อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 

1 ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
( บริหารทองถ่ิน ระดับกลาง ) 

1 วาง      ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
( บริหารทองถ่ิน ระดับกลาง ) 

1  

 สำนักงานปลัด        รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 1  
2 หัวหนาสำนักปลัด 

( นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน ) 
1       เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 วาง 

3 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 1       สำนักงานปลัด   
4 นักวิเคราะหฯปฏิบัติการ 1       หัวหนาสำนักปลัด  1  
5 นิติกรชำนาญการ 1       นิติกร 1  
6 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1       นักทรัพยากรบุคคล 1  
7 เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 1       นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1  
8 เจาพนักงานปองกันฯชำนาญงาน 1       นักวิชาการศึกษา 1  
9 คร ู 2       ครูผูดูแลเด็ก 4  
 พนักงานจางตามภารกิจ        เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 วาง 

10 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1       เจาพนักงานธุรการ 2  
11 ผูดูแลเด็ก ( ทักษะ ) 1       เจาพนักงานปองกันฯ 1 วาง 
12 ผูดูแลเด็ก ( ทักษะ ) 1       กองคลัง   

 พนักงานจางท่ัวไป        ผูอำนวยการคลัง 1  
13 พนักงานขับรถยนต 2       หัวหนาฝายการเงิน 1  
14 ภารโรง 1       หัวหนาฝายจัดเก็บรายได 1  
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ลำดับ 

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  
 

ลำดับ 

องคการบริหารสวนตำบลดอนพุทรา  
 

ลำดับ 

องคการบริหารสวนหวยพระ 

สวนราชการ/ตำแหนง 
อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 
สวนราชการ/ตำแหนง 

อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 
สวนราชการ/ตำแหนง 

อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 

 กองคลัง        นักวิชาการคลัง 1 วาง 
15 ผูอำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
1 วาง      นักวิชาการพัสดุ 1  

16 หัวหนาฝายการเงิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

1       นักวิชาการจัดเก็บรายได 1  

17 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1       เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 วาง 
18 จพง.การเงินและบัญชี ปง/ชง 1 วาง      เจาพนักงานพัสดุ 1  
19 เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน 1       เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1  
20 จพง.จัดเก็บรายไดชำนาญงาน 1       กองชาง   

  ลูกจางประจำ 1       ผูอำนวยการกองชาง 1  
 21 เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1       นายชางโยธา 1  

  พนักงานจางตามภารกิจ        กองสวัสดิการสังคม   
 22 ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญช ี 1       ผูอำนวยการกองสวัสดกิารสังคม 1  
23 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1       นักพัฒนาชุมชน 1  

 พนักงานจางท่ัวไป           
24 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 1          
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ลำดับ 

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  
 

ลำดับ 

องคการบริหารสวนตำบลดอนพุทรา  
 

ลำดับ 

องคการบริหารสวนหวยพระ 

สวนราชการ/ตำแหนง 
อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 
สวนราชการ/ตำแหนง 

อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 
สวนราชการ/ตำแหนง 

อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 

 กองชาง           
25 ผูอำนวยการกองชาง 

( นักบริหารงานชาง ระดับตน ) 
1          

26 นายชางโยธาชำนาญงาน 1          
 พนักงานจางตามภารกิจ           

27 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1          
28 ผูชวยนายชางโยธา 1          

 พนักงานจางท่ัวไป           
29 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1          
30 คนงานประจำรถขยะ 3 วาง 

2 
อัตรา 

        

31 คนงาน 3 วาง 
2 

อัตรา 
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ลำดับ 

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  

 
ลำดับ 

องคการบริหารสวนตำบลดอนพุทรา  

 
ลำดับ 

องคการบริหารสวนหวยพระ 

สวนราชการ/ตำแหนง 
อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 
สวนราชการ/ตำแหนง 

อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 
สวนราชการ/ตำแหนง 

อัตรา

กำลัง 

หมาย

เหตุ 

 กองสวัสดิการสังคม           
32 ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

( นักบริหารงานสวัสดิการ ระดับตน) 
1          

33 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1          
34 นักสังคมสงเคราะห ปก./ชก. 1 วาง         

 รวม 41 8         
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จากตารางการเปรียบเทียบอัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  องคการบริหาร
สวนตำบลดอนพุทรา และ องคการบริหารสวนตำบลหวยพระ ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตำบลท่ีมี ประชากร   
ขนาดใกลเคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพ้ืนท่ีติดตอกันจะพบวา การกำหนด
อัตรากำลังขององคการบริหารสวนตำบลท้ังสามแหง มีอัตรากำลังไมแตกตางกันเทาไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ
กำหนดตำแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสองหนวยงานแลว การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ  
2564 – 2566 ขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก จึงยังไมมีความจำเปนตองปรับเกลี่ยตำแหนง และยังไม
เพ่ิมตำแหนงท่ีมีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ใหมีความคลองตัว
เพ่ิมข้ึนตอไป รวมถึงจำนวน ปริมาณคนท่ีมีอยูขณะปจจุบัน สามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได 
สวนตำแหนงท่ียังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ไดแจงเวียนการรับโอน (ยาย ) ตามทองถ่ิน
อ่ืน ๆ และขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและคาดการณวาในปงบประมาณ  
2564 – 2566 ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ป จะไดพนักงานสวนตำบลจากการสอบ และทำใหพนักงานสวนตำบล 
เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

  

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ 2564–2566 
  องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ไดแตงต้ังคณะทำงานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจำป 
งบประมาณ 2564 – 2566 ซ่ึงประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เปนประธาน หัวหนา  
สวนราชการเปนคณะทำงาน มีนักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

3.2.1  วิเคราะหภารกิจ อำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล 
ดอนรวก ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ผูบริหาร และสภาพปญหาในพ้ืนท่ีของตำบลดอนรวก เพ่ือใหการดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
บรรลุตามพันธกิจท่ีตั้งไว จำเปนตองจัดสรรอัตรากำลัง ตามหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเปาหมายดำเนินการ 
โดยมุมมองนี้เปนการพิจารณาวา งานในปจจุบันท่ีดำเนินการอยูนั้น ครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร 
หากงานท่ีทำอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคตก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังใหปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดำเนินการแลว อาจทำใหการจัดสรรกำลังคนของ
บางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกำลังคนใหรองรับสถานการณใน
อนาคต 
   3.2.2  นำโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ

ภารกิจตามอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดนครปฐม ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน 
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   3.2.3  วิเคราะหตนทุนคาใชจายของกำลังคน : Supply pressure เปนการนำ
ประเด็นคาใชจายบุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ จำนวนตำแหนง และระดับตำแหนง ใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงาน
ตาง ๆ โดยในสวนนี้จะคำนึงถึง 
    3.2.3.1  การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนตอการ
กำหนดระดับชั้นงานในแตละประเภท เพ่ือใหการกำหนดตำแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    3.2.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน ( ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ) โดยหลักการแลว 
การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทำงานขององคกร ดังนั้นในการ
กำหนดอัตรากำลังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการ จะตองมีการพิจารณาวาตำแหนงท่ี
กำหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมควรเปลี่ยนลักษณะ การกำหนดตำแหนงเพ่ือใหการทำงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย
ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
   3.2.4  การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนำขอมูล
เวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการภารกิจ ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอ
บุคคลจริงโดยสมมุติฐานวา งานใดท่ีตองมีกระบวนการและเวลาท่ีใชมากกวาโดยเปรียบเทียบยอยตองใช
อัตรากำลังมากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้น งานบางลักษณะ เชน งานกำหนดนโยบาย งาน
มาตรฐาน งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกำหนดมาตรฐานได ดังนั้น การควณเวลาท่ี
ใชในกรณีของภารราชการสวนทองถ่ินนั้น จึงไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ( Relative information ) มากกวา
จะเปนขอมูลท่ีใชในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังตอหนวยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะ
คำนวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตและสวนราชการจะตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติวามีความ
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจจะเปนไปไดวางานท่ีตองปฏิบัติอยูในปจจุบันมี
ลักษณะเปนงานโครงการพิเศษ หรืองานของหนวยงานอ่ืน ๆ ก็มีความจำเปนตองมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
   3.2.5  การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปน
การนำผลลัพธท่ีพึงประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังท่ี
ตองใชสำหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาประสงค โดยสมมุติฐานท่ีวา หากผลงานท่ีผานมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปจจัยและในอนาคต มีความแตกตางกันอยางนอยมีนัยสำคัญ อาจตองมีการพิจารณา
แนวทางในการกำหนด / เกลี่ยอัตรากำลงใหม เพ่ือใหเกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงาน
ตามภารกิจของสวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 
   3.2.6  การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียหรือนำประเด็นตาง ๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 
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    3.2.6.1  เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากากรจัดโครงสราง
องคกรและการแบงงานในพ้ืนท่ีนั้นจะมีผลตอการกำหนดกรอบอัตรากำลังเปนอยางมาก เชน หากกำหนด
โครงสรางท่ีมากเกินไปจะทำใหเกิดตำแหนงงานข้ึนตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ งานสาร
บรรณและบริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น ซ่ึงอาจจะมีความจำเปนตองทบทวนวาการกำหนดโครงสรางใน
ปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  
    3.2.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ สวนราชการใน
ปจจุบัน ขาราชการสูงอายจุำนวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังท่ีจะ
รองรับการเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตำแหนงท่ีเหมาะสมข้ึน
ทดแทนตำแหนงท่ีจะเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตำแหนงท่ีเหมาะสม
ข้ึนทดแทนตำแหนงท่ีจะเกษียณอายุไป เปนตน  
    3.2.6.3  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ี
ภายในสวนราชการและผูท่ีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้น ๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ซ่ึง
มุมมองตาง ๆ อาจทำใหการกำหนดกรอบกำลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   3.2.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององคกรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้
เปนกระบวนการนำขอมูลของอัตรากำลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจำนวน
กรอบอัตรากำลังของงานบริหารงานท่ัวไปในอบต. ก และงานบริหารงานท่ัวไปในอบต. ข ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ
คลายกัน โดยสมมุติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากำลังของแตละองคกรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันนาจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหนงคลายคลึงกันได  
   3.2.8  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ินหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ทุกคน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.2.9 กำหนดตำแหนงในสายงานตาง ๆ จำนวนตำแหนง และระดับตำแหนงให 
เหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพ ของกลุมงานตาง ๆ โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกำหนดความจำเปนและความตองการ
ในการใชอัตรากำลังใหตรงกับภารกิจ และอำนาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคำนึงถึงโครงสรางสวน
ราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการกำหนดประเภทตำแหนงพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ 
และพนักงานจาง 
 

   3.2.10 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังไมมุงเนนในการเพ่ิม เกลี่ย 

หรือลดจำนวนกรอบอัตรากำลังเปนสำคัญ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนด

กรอบอัตรากำลังท่ีเปนระบบมากข้ึน นอกจากนั้นยังมีจุดมุงเนนใหสวนราชการพิจารณากำหนดตำแหนงท่ี

เหมาะสม มากกวาการเพ่ิม / ลด จำนวนตำแหนง ตัวอยางเชน การวิเคราะหตนทุนคาใชจายพบวาการกำหนด

กรอบในตำแหนงประเภทท่ัวไป อาจมีความเหมาะสมนอยกกวากำหนดตำแหนงประเภทวิชาการในบางลักษณะ

งาน ท้ัง ๆ ท่ีใชตนทุนไมแตกตางกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการำทำงานก็พบวาเปนลักษณะงานใน

การวิเคราะหในสายอาชีพมากกวางานในเชิงปฏิบัติงานและสวนราชการอ่ืนก็กำหนดตำแหนงในงานลักษณะนี้

เปนตำแหนงประเภทวิชาการ ถาเกิดกรณีเชนนี้ก็นาจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะกำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะ

งานนี้เปนตำแหนงประเภทวิชาการ โดยไมไดเพ่ิมจำนวนตำแหนงของสวนราชการเลย โดยสรุปอาจกลาวไดวา  

16 
 



กรอบแนวคิดการวิเคราะหอัตรากำลังนี้ จะเปนแนวทางใหสวนราชการสามารถขอมูลเชิงวิเคราะหอยางเพียงพอ

ในการท่ีจะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแตละ

สวนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังกลาวจะทำใหสวนราชการ สามารถขอมูลเหลานี้ไปใช

ประโยชนในเรื่องอ่ืน เชน  

    3.2.10.1  การใชขอมูลท่ีหลากหลายจะทำใหเกิดการยอมรับไดมากกวาโดย

เปรียบเทียบหากจะตองมีการเกลี่ยอัตรากำลังระหวางหนวยงาน 

    3.2.10.2  การจัดทำกระบวนการจริง ( Work Process ) จะทำใหไดเวลา

มาตรฐานท่ีจะสามารถนำไปใชวัดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลไดอยางถูกตอง รวมถึงระยะยาวสวน

ราชการสามารถนำผลการจัดทำกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ       

( Process Re-engineer ) อันจะนำไปสูการใชอัตรากำลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพข้ึน 

    3.2.10.3  การเก็บขอมูลผลงาน จะทำใหสามารถพยากรณแนวโนมของ

ภาระงาน ซ่ึงจะเปนประโยชนในอนาคตตอสวนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตรในการทำงาน เพ่ือรองรับ

ภารกิจท่ีจะเพ่ิม / ลดลง  
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4. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 



 

เพ่ือใหการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก มีความสามารถ

ดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  และวิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน

ตำบล วามีปญหาอะไรและความจำเปนพ้ืนฐาน และความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1.ดานกายภาพ 
ประวัติความเปนมา 

ตำบลดอนรวก ในอดีตนั้นไดเลาขานกันวา เดิมตำบลดอนรวกประชาชนสวนใหญ ท่ีมาอาศัยอยู

มีเชื้อสายชนชาวจีนท่ีอพยพกันมาประกอบอาชีพในเขตพ้ืนท่ีนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีราบลุมและเต็มไปดวยปาไมรวก 

ชาวบานจึงไดพากันขนานนามวา “บานดอนรวก” มาจนถึงปจจุบัน 

คำขวัญประจำตำบลดอนรวก  

“ชุมชนลาวครั่ง โดงดังหลวงพอแดง แหลงเกษตรอินทรีย ประเพณีแหธง ดงลานจักสาน  สระใหญ

ของโบราณ  ตำนานข้ึนศาลเจาพอ” 

วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 

  “ ชุมชนนาอยู มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนเวทีประชาคมตำบล 

ประชาชนอยูดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ” 

พันธกิจ 

1. จัดใหมีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
2. ปรับปรงุและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
3. ปรับปรงุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน 
4. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 
5. สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ินอีกทางหนึ่ง 
6. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
7. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิ

ปญญาของทองถ่ิน 
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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1.1 ท่ีตั้งของตำบล 

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เลขท่ี 201 หมู 2 ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม 73150 ตั้งอยูหางจากท่ีทำการอำเภอดอนตูมประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  

เนื้อท่ี    

- มีพ้ืนท่ี  ๑๒  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๖,๑๒๙  ไร 

 

มีอาณาเขตติดตอกับตำบลขางเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตอกับ   ตำบลหวยดวน อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

 ทิศใต  ติดตอกับ   ตำบลทุงนอย  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
        ตำบลมาบแค  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ   ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี      จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ   ตำบลมาบแค  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
        ตำบลหวยดวน อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก มีลักษณะพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม เหมาะแกการทำการ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกขาว ทำสวน ทำไร และเลี้ยงสัตว 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู คือ 
1. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม-ตุลาคม 
3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ 
 

1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะท่ัวไปเปนดินเหนียว มีสีน้ำตาลปนเทา ระบายน้ำไมดี คุณภาพของดินเปนกรดจัดเหมาะสำหรับ
ทำนา ทำไร พืชผักและไมผล แตตองปรับปรุงดิน 
 

1.5 ลักษณะของน้ำ 
แหลงน้ำธรรมชาติ 

ลำน้ำสายทาเรือบางพระ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร  
แหลงน้ำชุมชน 1 แหง (สระใหญ) 

แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 
- บอบาดาล  จำนวน         16 จุด  ไดแก 

หมู 1  จำนวน  4 จุด 
หมู 2  จำนวน  4 จุด 
หมู 3  จำนวน  3 จุด 
หมู 4  จำนวน  3 จุด 
หมู 5  จำนวน  2 จุด 

 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
 จำนวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล มี 5  หมูบาน   ไดแก 
 หมูท่ี 1  บานดอนรวกเล็ก  นายวุฒินันท ทาวกัลยา ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 2 บานสวนใหม  นางนงรักษ ชูราศี  ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 3 บานสระสี่เหลี่ยม  นายสมชาย เหลาสิม  ผูใหญบาน 
 หมูท่ี 4 บานหวยกรด  นายชลอ วันดี  กำนันตำบลดอนรวก 
 หมูท่ี 5 บานดอนรวกใหญ นายศิริชัย แกวสุภา  ผูใหญบาน 
 
 การเมืองการปกครอง 
 สภาองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  ประกอบดวย สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล ท่ีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน จำนวน ๕ หมูบาน หมูบานละ ๒ คน รวมท้ังสิ้น 1๐ คน  มีหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติและ
ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝายบริหาร มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ ๔ ป  โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

1. นายกิตธวิท   แสนคำ  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 1 
2. นายชัยศร ี  อินกงลาด สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 1 
3. นายอาณัติ  นันทานนท สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 2 
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4.  นายเอกชัย  ผุยรอด  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 2 
5.  นายสมศักดิ์  โลหิตา  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 3 
6.  นายสมควร  แพทยประสิทธิ์ สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 3  
7.  นายทองมวน  สังขจันทร สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 4 
8.  นายมล  กันหา  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 4 
9.  นายสุบิน  มะลิวลัย  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 5 
10. นายมนัส  คำยิ่งยง  สมาชิกองคการบริหารสวนตำบล หมูท่ี 5 

 

การบริหาร 
 องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน ๑ คน และมี
ผูชวยผูบริหาร คือ รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ๒ คน  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล   
๑ คน  มีหนาท่ีบริหารกิจการองคการบริหารสวนตำบล ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 
 1.นายชาตรี   โพธิ์ทองนาค นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
 2.นางณัชชาภรณ หม่ืนสา  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
 3.นายประกิจ  ผุยรอด  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
 4.นางสาวนฤมล  นันทานนท เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
    แบงเขตเลือกตั้งออกเปน 5 เขต ไดแก 

หมูท่ี 1   บานดอนรวกเล็ก   
 หมูท่ี 2  บานสวนใหม   
 หมูท่ี 3  บานสระสี่เหลี่ยม   
 หมูท่ี 4  บานหวยกรด   
 หมูท่ี 5  บานดอนรวกใหญ  
 

3. ประชากร 
3.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับจำนวนประชากร  
 
 ขอมูลเปรยีบเทียบยอนหลัง 5 ป 
 

ป พ.ศ. ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม(คน) 
พ.ศ. 2558 1,886 1,948 3,834 
พ.ศ. 2559 1,904 1,964 3,868 
พ.ศ. 2560 1,917 1,986 3,903 
พ.ศ. 2561 1,917 1,986 3,903 
พ.ศ. 2562 1,924 1,976 3,900 
พ.ศ. 2563 1,974 2,018 3,992 
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การคาดการณจำนวนประชากรในอนาคต 
 

ป พ.ศ. ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม  (คน) 
พ.ศ. 2564 1,974 2,018 3,992 

 
3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 
      จำนวนครัวเรือน        1,092     ครัวเรือน 
          จำนวนประชากร     ชาย   1,974  คน   หญิง 2,018 คน 
                             ( ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ) 
 

ชวงอายุ  (ป) ชาย  1,896  คน หญิง  1,962 คน รวม 
แรกเกิด - 3 ป    89 คน 68 คน 157 คน 
4 - 10 ป    157 คน 155 คน 312 คน 
11 - 20 ป    228 คน 224 คน 452 คน 
21 - 30 ป    306 คน 262 คน 568 คน 
31 - 40 ป    290 คน 298 คน 588 คน 
41 - 50 ป    350 คน 345 คน 695 คน 
51 - 60 ป    259 คน 298 คน 557 คน 
61 - 70 ป    146 คน 189 คน 335 คน 
71 - 80 ป    68 คน 90 คน 158 คน 
81 - 90 ป    26 คน 40 คน 66 คน 
91 ปข้ึนไป    5 คน 7 คน 12 คน 

รวม 1,924 คน 1,976 คน 3,900 คน 
 
4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลดอนรวกประกอบดวย 

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน ๒ แหง 
  1.  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 
  2.  โรงเรียนวัดสุขวราราม 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แหง 
  1.ศูนยเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑ แหง 
 

4.2 สาธารณสุข 
     -  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจำตำบลดอนรวก  จำนวน     1 แหง 
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4.3 อาชญากรรม 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    -  สถานีตำรวจชุมชน  จำนวน           ๑ แหง 
     -  เจาหนาท่ี อปพร.  จำนวน          16  คน 
     -  เจาหนาท่ี อส.ตร.  จำนวน          13 คน 
     -  เจาหนาท่ีตำรวจประจำ   จำนวน           2   นาย 
 

4.4 ยาเสพติด 
 กีฬาและนันทนาการ / พักผอน 

สนามกีฬาเอนกประสงค       2     แหง 
สนามฟุตบอล         1     แหง 

         สนามตะกรอ        1     แหง 
ลานเครื่องออกกำลังกาย  2 แหง 

 

4.5 การสังคมสงเคราะห 
มวลชนจัดตั้ง 

กลุมชมรมผูสูงอายุ         1     ชมรม 
กลุมสตรี             1     กลุม 
กลุม อสม.             ๕     กลุม 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง 

การคมนาคม 
- ทางหลวงแผนดิน   จำนวน  1 สาย 
- ถนนลาดยาง    จำนวน  20 สาย 
- ถนนลูกรังเชื่อมระหวางหมูบานตางๆ จำนวน  14 สาย 
- ถนนดินเชื่อมหมูบาน                           จำนวน - สาย 
- หมูบานท่ีมีถนนลาดยางใชในหมูบาน จำนวน  5 หมูบาน 
 

5.2 การไฟฟา 
- หมูบานท่ีใชไฟฟามีทุกหมูบาน อัตราการใชไฟฟาของประชากร 100 เปอรเซ็นต 
 

5.3 การประปา 
 -ประชากรมีประปาใชในเขตองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ทุกครัวเรือน  
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แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 
 - บอบาดาล  จำนวน         12 จุด  ไดแก 

หมู 1  จำนวน  4 จุด 
หมู 2  จำนวน  4 จุด 
หมู 3  จำนวน  3 จุด 
หมู 4  จำนวน  3 จุด 
หมู 5  จำนวน  2 จุด 
 

5.4 โทรศัพท 
- มีโทรศัพท มือถือใช   80 เปอรเซ็นต 

 

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
- มีจุดบริการไปรษณีย จำนวน 1 แหง 

 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
องคกร/กลุม ดานการเกษตร 
 - วิสาหกิจชุมชน จำนวน 3  กลุม ดังนี้ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงปลาดุก หมูท่ี 4 ตำบลดอนรวก 
วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรไทยพ้ืนบาน หมูท่ี 1 ตำบลดอนรวก 
วิสาหกิจชุมชนผักแปลงใหญหวยดวนดอนรวก หมูท่ี 1 ตำบลดอนรวก 

- กลุมแมบานเกษตรกร  
  ไมมี  

- กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร  จำนวน 3 กลุม  ดังนี ้
กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรผลิตสารชีวภัณฑกำจัดศัตรูพืชและปุยหมัก ผักตบชวา หมู 1 ต.

ดอนรวก 
กลุมสงเสริมอาชีพ การเกษตร ปลูกผักในโรงเรือน หมู 1,2,5 ต.ดอนรวก 
กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร ปลูกผักในโรงเรือน หมู 3,4 ต.ดอนรวก 

- กลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน จำนวน 1 กลุม ดังนี้ 
กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสุขวราราม 

- แปลงใหญพืชผักหวยดวนดอนรวก 1 กลุม 
  

6.2 การประมง 
-  วิสาหกิจชุมชน จำนวน 1  กลุม ดังนี้ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงปลาดุก หมูท่ี 4 ตำบลดอนรวก 
 
 
 
 

24 
 



6.3 การปศุสัตว 
 ขอมูลการปศุสัตวภายในตำบลดอนรวก 
 

 
 
 
 
 
 

6.4 การบริการ 
ศูนยบริการประชาชน  

- ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตำบล (ศอชต.)  
- ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 
- ศูนยขอมูลขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  
- ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 

 

6.5 การทองเท่ียว 
 -  แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ดังนี้ 

ประเพณีทำขนมจีนแบบโบราณ ณ วัดสระสี่เหลี่ยม 
 ประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณริมคลองชลประทาน หมูท่ี 5 บานดอนรวกใหญ และ บริเวณ 

สระใหญ หมูท่ี 3 บานสระสี่เหลี่ยม 
ประเพณีบุญขาวจี่ ณ วัดสระสี่เหลี่ยม 
ประเพณีแหงหางธง ณ วัดสระสี่เหลี่ยม และวัดสุขวราราม ชวงเดือนเมษายนของทุกป 

 

6.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  ตำบลดอนรวกมีกลุมอาชีพดวยกัน 10 กลุม ดังนี้ 

๑.   ผลิตภัณฑน้ำฟกขาว 
๒.   น้ำสมเกล็ดหิมะ 
๓.   สบูฟกขาว 
๔.   ขาวไรซเบอรี่ 
๕.   ปุยอัดเม็ด 
๖.   เห็ดฟาง 
๗.   ปลานิลแดดเดียว 
๘.   ขาวตมมัดยอดตาล 
๙.   กลวยแปรรูป 
๑๐. ผักปลอดสาร 
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ลำดับท่ี ประเภทสัตว จำนวน (ตัว) เกษตรกร (ราย) 
1 สุกร 40 2 
2 โคเนื้อ 86 7 
3 ไกพ้ืนเมือง 4,141 79 
4 เปดไข 2,000 1 



6.7 แรงงาน 
 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนตำบลดอนรวก นับถือศาสนาพุทธ 
 

7.2 ประเพณีและงานประจำป 
ท่ีปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ไดแก 

๑. วันสงกรานต จัดในวันท่ี ๑๓ – ๑๕ เมษายน ของทุกป มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว
ผูสูงอายุ 

๒. ประเพณีทองถ่ิน เชน ประเพณีบุญขาวจี่ , ประเพณีทำขนมจีน , ประเพณีแหหางธง ฯลฯ 
3. วันสำคัญทางพุทธศาสนาตางๆ เชน งานวันลอยกระทง วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน

อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา ฯลฯ 
4. วันรัฐพิธีตางๆ เชน วันจักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ เปนตน 
 

7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 ภาษาลาวครั่ง 
 

7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 ผลิตภัณฑจักรลาน 
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 

1. ลำน้ำสายทาเรือบางพระ 
 

8.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรดิน 

- ลักษณะท่ัวไปเปนดินเหนียว มีสีน้ำตาลปนเทา ระบายน้ำไมดี คุณภาพของดินเปนกรดจัด
เหมาะสำหรับทำนา ทำไร พืชผักและไมผล แตตองปรับปรุงดิน 

ทรัพยากรน้ำ  
- ตำบลดอนรวกมีแหลงน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ คือ ลำน้ำสายทาเรือบางพระ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและความเช่ือมโยงกับแผนอัตรากำลัง 3 ป  ประจำปงบประมาณ  2564 – 2566 
1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
  การจัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล จะตองมีความสัมพันธระหวางแผน
ยุทธศาสตรชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป ของประเทศไทยกำลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรม
กรรจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ( พ.ศ. 2560 – 2579 )  สรุปยอได  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
“ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ังยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” หรือคติพจน “ม่ันคง ม่ังค่ังยั่งยืน ” 
 

คติพจนประจำชาต ิ “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน” 
ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี  2   เศรษฐกิจขยายตัวดวยการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลท่ีเขมขนข้ึน 
ยุทธศาสตรท่ี  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน

อนาคต 
ยุทธศาสตรท่ี  4   สังคมไทยมีความเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ำนอย 
ยุทธศาสตรท่ี  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปรงใส                        

  ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม 
 

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ.2560 – 2564 )  
สวนท่ี 4 กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรท่ี 10 : ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา/วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดนครปฐม จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 
“เปนศูนยกลางการคาการลงทุน บริหารธุรกิจและการพาณิชย การผลิตอุสาหกรรมระดับประเทศ 

ศูนยกลางโลจิสติกส ศูนยบริการดานสุขภาพ (Medical Hub) แหลงผลิตอาหารปลอดภัย 
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สูการเปนเมืองนาอยู” 

 

พันธกิจ 
  1.ปรับโครงสรางการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และวิสาหกิจ
ขนาดยอมใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยี รูทับริบทโลก รอดพนกับดักรายไดปานกลางสูการ
มีรายไดท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

2.สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาสังคม 
และภาครัฐ รวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในกลุม
จังหวัด 
  3.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดาน Logistic ระบบ
การคาออนไลน (E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการและ
การทองเท่ียว 
  4.สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองท่ีเปนมิตรกับชุมชน และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

5.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสูการเปนเมืองท่ีนาอยู 
6.พัฒนาแหลงทองเท่ียว การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม 

 

เปาประสงครวม 
 เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง และความสุขท่ียั่งยืน (ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน) 
 เศรษฐกิจม่ังคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ 3.5  
 ประชาชนม่ังค่ัง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
 ความสุขท่ียั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัดตองไมนอยกวา
คาเฉลี่ยของป 2557 - 2558 ( หรือไมนอยกวา 0.6229 ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4 ประเด็นยุทธศาสตร 8 เปาประสงค 14 กลยุทธ 
1.พัฒนานวัตกรรมดานการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เก ษ ต ร
อุตสาหกรรมและพาณิชย 
กรรมท่ีไดมาตรฐาน รองรับ
การเติบโตระดับโลกของ
กรุงเทพมหานคร 

1.พัฒนาอุตสาหกรรมใหได
มาตรฐาน เพ่ือรองรับการเติม
โตระดับโลก 
2 .ยก ระดั บ อุ ตส าห กรรม
เกษตรและ อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมใหไดมาตรฐาน 

1.สงเสริมใหสถานประกอบการเขาสูระบบธรรมา   
ภิบาลทางธุรกิจ และการมีสวนรวมของชุมชน 
2.พัฒนายกระดับทักษะฝมือแรงงาน และเสริมสราง
ความรู ความสามารถแกแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
3.พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร สินคา และบริการ
ใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 

2.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกสเมือง ชุมชน
อยางเปนระบบ พัฒนาการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

3.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และขน ส งส าธารณ ะ เพ่ื อ
รองรับการเติบโตของเมือง
และบริการประชาชนอยางท่ัว
ถัง 
4.พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ 
ท รัพ ย ากรธรรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

4.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการขยายตัว
ของเมือง/ชุมชน และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
โครงขายการคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกส 
5.พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและ
ระบบปองกันน้ำทวมเขตเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
6.อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน 

3 ประเด็นยุทธศาสตร 8 เปาประสงค 14 กลยุทธ 
4   การพัฒ นาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
ป ระช าช น  ส ง เส ริ ม ก าร
บริการทางการแพทย และ
การศึกษา สูการเปนสังคม
เมืองนาอยู 

5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึ น  โ ด ย ก า ร ร ส ร า ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส ว น ร ว ม 
เพ่ือให เกิดความเสมอภาค
และความ เท า เที ยม กัน ใน
สังคม  
6 .เสริมสร า งอาชีพ  ส ร า ง
รายไดใหประชาชน ผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส และคนพิการ 

7.พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุข 
8 .พัฒ นาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู
นานาชาติ 
9.พัฒนาและสงเสริมอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได และ
สรางโอกาสการมีงานทำแกผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ 

5 .พัฒนาการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและวัฒนธรรมอยาง
ครบวงจร 

7.แหลงทองเท่ียวไดรับการ
พัฒนาใหมีความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและมีความ
ปลอดภัยตอนักทองเท่ียวตาม
มาตรฐานสากล 
8 .เพ่ิ ม ราย ได และจำนวน
นักทองเท่ียว 

10.พัฒนาแหลงทองเท่ียวในกลุมจังหวัด 
11.พัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมการทองเท่ียวและ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
12.การประชาสัมพันธและการตลาดการทองเท่ียว
กลุมจังหวัด 
1 3 .พั ฒ น าบุ ค ล าก รด า น ก า รท อ ง เ ท่ี ย ว ใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว และเครือขายทางธุรกิจของ
ผูประกอบการใหมีความเขมแข็ง 
14.สงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
2.1 วิสัยทัศน 

“ ชุมชนนาอยู   ควบคูการยกระดับคุณภาพชีวิต สงเสริมเกษตรกรรม สนับสนุนเวทีประชาคม
ตำบล ประชาชนอยูดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

2.2 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ประกอบดวย 6 ดาน 

ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 
                     -  พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม   
                        การศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ 
                        สงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
                               และงานรัฐพิธี 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการ 
                               เผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย  
                               จากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความ 
                                          ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 6 สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
                                          ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 7 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 8 การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม 
 
 
 
 

30 
 



ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒ นา ส ง เสริม  สนั บสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ                               

สิง่แวดลอมและมลภาวะ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 บำรุงรักษาแมน้ ำลำคลอง แหล งน้ ำต างๆ และการปองกัน  น้ ำท วม                                       

และน้ำเสีย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของ 

                                          ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินและสงเสริมการปกครองใน        
                                          ระบอบประชาธิปไตย 
 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมสวัสดิการแกคณะผูบริหาร สมาชิกสมาทองถ่ิน ขาราชการ ลูกจาง 
พนักงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครื่องมือเครื่องใช และอาคารสถานท่ี 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6 ปรับปรุงและพัฒนารายได 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ำ ทาเทียบ

เรือ ระบบการจัดการขยะ และระบบบำบัดน้ำเสีย และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีไดรับความ
เสียหายจาก สาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาระบบจราจร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาแหลงน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

การเกษตร และอ่ืนๆ 
 

2.3 เปาประสงค  
 เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมท่ีดี มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีแหลงท่ีอยูอาศัยท่ี
สะอาดและสวยงาม 
 

2.4 ตัวช้ีวัด 
 1.  กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับ
งานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2.กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในโครงการทุกประการ 
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2.5 คาเปาหมาย 



 

6   ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาดานการศึกษา     
    ศาสนา  และวัฒนธรรม 

1. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาระบบการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพและสงเสริมการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย และสงเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 
2. สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   
     และงานรัฐพิธี 
3.  สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการ 
     เผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1.  พัฒนา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน 
2.  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก 
     สารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 
3.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

3.  การพัฒนาดานสังคม 1.  สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
2.  สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
3.  แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด 
4.  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
5   การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความ 
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6.  สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
     ครุภัณฑ และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
8.  การเสริสรางความสมานฉันทในสังคม 

4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ 
    การทองเท่ียว 

1. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิ่งแวดลอมและมลภาวะ 
2. บำรุงรักษาแมน้ำลำคลอง แหลงน้ำตางๆ และการปองกัน น้ำทวม 
    และน้ำเสีย 
3. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
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6   ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 



6   ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา 
7.  การพัฒนาดานการบริการ 
     สาธารณะ 

1. กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ำ   
    ระบบการจดัการขยะ และระบบบำบัดน้ำเสีย และซอมแซมปรับปรุง 
    ระบบสาธารณูปโภคท่ีไดรับความเสียหายจาก สาธารณภัย 
2. พัฒนาระบบจราจร 
3. พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา 
4. พัฒนาแหลงน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภคบริโภค  
    การเกษตร และอ่ืนๆ 

 
2.6 กลยุทธ 
1. นโยบายในการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม มีนโยบายการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑.๑  พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษาโดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให 
มีประสิทธิภาพและสงเสริมการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และสงเสริมความเสมอ
ภาคในการศึกษา 

1.2  สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและงานรัฐพิธี 
1.3  สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.4  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน  โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
1.5  สงเสริม สนับสนุนการเผาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัวสถานศึกษาและชุมชน 
 

2. นโยบายในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีนโยบายการพัฒนา ดังนี้ 
 2.1  พัฒนา  สงเสริม  และฝกอบรม อาชีพใหประชาชน 

2.2  สงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑชุมชน และ
อุตสาหกรรม SME 

2.3  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

3.  นโยบายการพัฒนาดานสังคม มีนโยบายการพัฒนา ดังนี้ 
 3.1  สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 3.2  สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
 3.3  แกไข ปองกัน และตอตานยาเสพติด 
 3.4  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
 3.5  การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและ 
                  ทรัพยสิน 
 3.6  สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณ 
                  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.7  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 3.8  การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม 
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4.  นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว มีนโยบายการพัฒนา ดังนี้ 
 4.1  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมลภาวะ 



 4.2  บำรุงรักษาแมน้ำลำคลอง แหลงน้ำตางๆ และการปองกัน น้ำทวมและน้ำเสีย 
 4.3  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 

5. นโยบายการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี มีนโยบายการพัฒนา ดังนี้ 
 5.1  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร สงเสริมการมีสวนรวมของในการพัฒนาทองถ่ิน และสงเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

5.2  สงเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ. 2546 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

5.3  สงเสริมสวัสดิการแกคณะผูบริหาร สมาชิกสมาทองถ่ิน ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน 
5.4  ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร 
5.5  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช และ

อาคารสถานท่ี 
 5.6  สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถ่ิน 
 5.7  ปรับปรุงและพัฒนารายได 
 

6.  นโยบายการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ มีนโยบายการพัฒนา ดังนี้ 
 6.1  กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ำ ทาเทียบเรือ ระบบการจัดการ
ขยะ และระบบบำบัดน้ำเสีย และซอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีไดรับความเสียหายจาก สาธารณภัย 
 6.2  พัฒนาระบบจราจร 
 6.3  พัฒนาระบบไฟฟา – ประปา 

6.4  พัฒนาแหลงน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก กำหนดการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน  6 ยุทธศาสตร 8 กลยุทธ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1.1 จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนไดรับการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
   1.2 มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   2.1 ประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานสังคม 
   3.1 ระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
   4.1 ประชาชนมีจิตสำนึกและมีความพรอมในการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
ในชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดี 
   5.1 ระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารสาธารณะ 
   6.1 ตำบลดอนรวกมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน 



   6.2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขององคกรสูงข้ึน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวกมุงพัฒนา 6 ดาน ไดแก 
การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม การพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี และการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ 
 

3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี (Man) 
 

ปจจยัภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength:S) จุดออน (Weakness:W) 
  1. มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวกผาน 
    ตำบล  ไมไกลจากจังหวัดนครปฐมและ 
    เปนทางผานไปสูชายแดนตะวันตก 
2. มีสถานศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมถึง 
    ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรยีน  
3. มีศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
4. มีการรวมกลุมของกลุมอาชีพ 
5. มีท่ีสาธารณะท่ีสามารถนำมาพัฒนาใช 
    ประโยชนรวมกันในชมุชน 
6. ทรัพยากรดินและน้ำอุดมสมบูรณเหมาะ 
    แกการเกษตรกรรม กสิกรรมท่ีมีคุณภาพ   
7. ระบบชลประทานครอบคลมุพ้ืนท่ีท้ัง 
    ตำบล 
8. มีวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี และภูมิปญญา 
    ทองถ่ิน   
9. มีวัดอยูภายในตำบล 2 แหง 
10.มีไฟฟาและน้ำประปาใชทุกหมูบาน 
11.มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 1 แหง 
12.มีสถานีตำรวจชุมชน 1 แหง 
13.ไมมีน้ำทวมขังในพ้ืนท่ี 

1. สาธารณูปโภค สาธารณูปการยังไมไดมาตรฐาน 
    ถนนภายในตำบลบางชวงยังไมไดรับการพัฒนา 
2. ไฟฟาแสงสวางสาธารณะไมเพียงพอ 
3. ขาดการวางระบบผังเมือง 
4. สถานท่ีพักผอนออกกำลังกาย และนันทนาการ 
    สนามกีฬามีไมเพียงพอ 
5. มีการใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรม  
6. ปจจัยการผลิตมีราคาเพ่ิมข้ึน สงผลใหตนทุนการ 
    ผลิตภาคเกษตรสูง 
7. องคกรและกลุมมวลชนตางๆขาดการบูรณาการ 
     เชิงประเด็นในการพัฒนา 
8. ภาษาและทักษะของแรงงานในพ้ืนท่ียังมีนอย 
9. การเปลี่ยนแปลงสภาวะสังคมกาวสูสังคมผูสูงอายุ 
     และมีปญหาทางสังคมในกลุมเยาวชนเพ่ิมข้ึน    
10. ขาดการเตรียมความพรอมและผลกระทบจาก 
     การเขาสูประชาคมอาเซียน 
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ปจจยัภายนอก 
โอกาส (Opportunity:O) อุปสรรค (Threat:T) 

1. ท่ีตั้งอยูใกลจังหวัดนครปฐม ทำใหมีการ    กระจาย 1. นโยบายของรัฐบาลดานสงเสริมแหลงเงินทุนใหแก    



สินคาไปตามแหลงตางๆ ได สะดวก 
 
2. การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐบาลสวนกลาง 
 
3. นโยบายของรัฐบาลสงเสริมแหลงเงินทุนใหแกกลุม
อาชีพ 
4. มีการบริหาร จัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  การบริหาร 
จัดการน้ำ 
5. ความตองการบริโภคอาหารคุณภาพดี เพ่ิมข้ึน  
 
 

กลุมอาชีพ ยังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได อยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. ขาดตลาดกลางรับซ้ือและจำหนายผลผลิตภายใน    
ตำบล 
3. งบประมาณในการพัฒนามีไมเพียงพอ 
 
4. กฎหมายและระเบียบราชการบังคับใชปจจุบัน ยังไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
5. ผลกระทบการบังคับใชผังเมืองรวมไม สามารถ    
อนุญาตใหตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได 
6. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สงผล กระทบ
ดานการเกษตร เชน ผลผลิตนอยลงดานสังคม เชน โรค
ระบาดศัตรู พื ช  การ เคลื่ อนย ายแรงงาน ท่ี มีฝ มือ 
เกษตรกรมีรายได นอยและไมแนนอน   
7. ปญหาการเมือง นโยบายและงบประมาณไมแนนอน    

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
- มีทรัพยากรในการบริหารงานอยางเพียงพอเหมาะสม
รองรับการพัฒนาดานตาง ๆ 

1. การกำหนดนโยบายและการนำไปสูการปฏิบัต ิ
2. การกำหนดแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 

 

2. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการเงิน (Money) 
จุดแข็ง(Strengths) จุดออน(Weaknesses) 

1. ปจจุบันมีเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas 
หลายคน  

1.งบประมาณมีจำนวนไมเพียงพอตอภารกิจตามนาจ
หนาท่ี 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน งบประมาณยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด
นครปฐม 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินคอนขางนอยเม่ือ
เทียบกับภารกิจ และสวนใหญเปนเงินผาน เชน งบ
อาหารกลางวัน  เบี้ ยผู สู งอายุ  ผู พิ ก าร เอดส  งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1. ก ารด ำ เนิ น งาน ด าน โค รงส ร า ง พ้ื น ฐ าน  ด าน
สาธารณูปโภค และดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินสังคม สวัสดิการ และสังคมสงเคราะหไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากหลายหนวยงานภายนอก ทำให
ประหยัดงบประมาณในดานนี้ สามารถนำงบประมาณไป
เสริมในดานอ่ืนๆท่ียังเปนจุดออน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสูระบบ
งบประมาณสมดุล 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดานงบประมาณไดอยางไร 
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นโยบายขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ป 2564 

การพัฒนาตำบลดอนรวก ไดกำหนดนโยบายตำบลเพ่ือใชเปนแนวทางในการท่ีจะพัฒนาตามศักยภาพท่ี
มีอยูและเอ้ืออำนวย จากงบประมาณท่ีมีอยูและรัฐอุดหนุน นอกจากนี้การพัฒนาของตำบลยังตองสัมพันธกับ



แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และรวมท้ังสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 ( พ.ศ.2561 – 2564 )  จะมุงเนนในประเด็นสำคัญอยู 6 ประเด็น  คือ 

1. การแกปญหาความเปนธรรมในสังคม การลดความเลื่อมล้ำ เชน ระบบประกันสังคม การ
เขาถึงความยุติธรรมในสังคม ประชาชนสามารถเขาถึงเหลงเงินทุนไดมากข้ึน 

2. สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
3. อาหารและพลังงาน 
4. เศรษฐกิจ ฐานความรูและปจจัยแวดลอม ความสามารถดานการแขงขันในทุกดาน เศรษฐกิจ 

สังคมโลจิสติกส เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร 
5. การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค 
6. การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูพัฒนาในเรื่องการศึกษา ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่แวดลอม และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดี 
 

จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก  
พบปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566  
แบงออกเปนดานตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรงกับความตองการประชาชนอยางแทจริง เพ่ือให 
การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปของ องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก มีความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีตามสภาพ
พ้ืนท่ี ตามท่ีกฎหมายกำหนดและสามารถดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหาร
สวนตำบลดอนรวก ไดวิเคราะหปญหาในเขตพ้ืนท่ี ความจำเปนพ้ืนฐาน และความตองการของประชาชน โดย
แบงออกเปนดานตาง ๆ  ดังนี้ 

  1.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1)  มีเสนทางการคมนาคมในเขตพ้ืนท่ีเปนถนน คสล. และถนนหินคลุก  โดยผูบริหารมีนโยบาย

จะดำเนินการกอสราง และซอมแซมถนน คสล. และถนนหินคลุกในทุกสาย ปญหาคือ องคการบริหารสวนตำบล

ไมสามารถดำเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะจะดำเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ และ

งบประมาณการดำเนินการไมเพียงพอ การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลาย ๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทำ

ความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการจะดำเนินการแกไขอยางไร 

  2) การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน อาจจะมีบางจุดท่ียังไมไดขยายเขต   

ปญหาดานไฟฟาจะเปนไฟฟาสองสวางสาธารณะท่ียังไมสามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจาก

งบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัด 
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  การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลาย ๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทำความเขาใจกับประชาชน
ในพ้ืนท่ี และวิธีการท่ีจะดำเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ อบต.ก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจง 
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  
 

  ความตองการ  
  ๑. ใหมีการจัดสรางถนนใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง  
  2. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหเพียงพอและท่ัวถึง  
  3. จัดหาแหลงน้ำปรับปรุงระบบประปาใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการมากข้ึน 
 
  2.  ดานเศรษฐกิจ และการเกษตร 

  จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐาน พบวา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน 

ขาวโพด ขาว ถ่ัวเขียวผิวมัน เปนตน รายไดสวนใหญมาจากการเกษตร และลำดับตอมา คือ อาชีพคาขาย และ

รับจางท่ัวไป ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบเกษตรกรรม คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ไมมีตลาด

รองรับสินคาทางการเกษตร จึงทำใหสงผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี 

  การแกปญหา คือ อบต.ก็ไดลงพ้ืนท่ีแกไขปญหาในทุกครั้ง รวมท้ังไดจัดโครงการทำความ 
สะอาดทอและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจางแรงงานในชุมชน ผลทีไดปญหาการระบายน้ำลดลง ประชาชน
มีจิตสำนึกและมีสวนรวมมากข้ึน และทำใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ัง อบต. ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการ 
สงเสริมอาชีพ เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน แต 
การพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร เนื่องจากกลุมอาชีพตาง ๆ ยังขาดความรูดานการบริหาร 
จัดการและความรูดานการตลาด 
  

  ความตองการ  
  ๑. ใหมีสถานท่ีจำหนายสินคากลาง และสถานท่ีกลางรวมกลุมแมบาน  
  ๒. ใหมีการสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพตาง ๆ  
  ๓. จัดใหมีการฝกอาชีพ ศึกษาอบรมอาชีพในดานตาง ๆ  
  ๔. จัดสรางแหลงน้ำ เพ่ือใหมีน้ำทำการเกษตรตลอดท้ังป 
 
  3.   ดานสังคม 
  จากการสำรวจขอมูลดานสาธารณสุข ประชากรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี แตจะมีกลุมผูสูงอายุใน
พ้ืนท่ี ท่ีจะมีโรคประจำตัว เชน ความดัน เบาหวาน เปนตน การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตำบล
รวมกันกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ใหความรูเก่ียวกับการดูแลตัวเองในการรักษาสุขภาพ และจากการ
สำรวจขอมูลดานการศึกษา พบวาประชากรในเขตพ้ืนท่ีสามารถอานออกเขียนไดเปนอยาดี 
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  จากการสำรวจขอมูลดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนมากครัวเรือนมีการปองกัน
อุบัติภัยอยางถูกวิธีมีความปลอดภัยอยูแลว เสนทางการจราจรมีไฟฟาสองสวาง รวมท้ังมีการติดตั้งกระจกโคงเพ่ือ
ลดอุบัติเหตุทางถนนใหกันประชาชนดวย 
  จากการสำรวจขอมูลดานยาเสพติด ปญหายาเสพติดในชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
รวมกับเจาหนาท่ีตำรวจในการสอดสองดูแลประชาชน รณรงคในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับเด็ก
และเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 
 

  4.  ดานการเมือง การบริหาร 
  องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก มีท้ังหมด 5 หมูบาน แตละหมูบานมีกรรมการซ่ึงเปน
ตัวแทนของหมูบาน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางของอบต. ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้ง
เปนอยางดี เชน การเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต. เม่ือป 2556 จากผู มีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น      
2,805 คน คิดเปนรอยละ 87.56 ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยาย
เขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน สมาชิกสภาอบต. นายกอบต. โดยเฉพาะการ
คัดเลือกผูใหญบาน 
  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตำบล คือ ขอความรวมมือ ผูนำ เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานใหอำเภอทราบ การรณรงค ประชาสัมพันธใหขอมูลท่ี
ถูกตองเก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกต้ังท่ีกระทำได และทำไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนอบต.ไดพยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกหมูบานในเขตอบต. ในการจัดทำ
แผนพัฒนา 
  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีอบต.จัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย สงผลใหอบต.ดำเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับประโยชน 
และมีสวนรวมในการพัฒนาอบต. นอกจากนี้ อบต.ไดจัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง และมีโครงการอ่ืน ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือนำ
ความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจริญเทาเทียมกับอบต. อ่ืน ๆ และอบต.มีโครงการตองระงับ
ไวเนื่องจากขอจำกัดดานงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานสวนตำบลจำกัดไมเพียงพอตอการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในดานบริการ 
 

  ความตองการ  
  ๑. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน ประชาสัมพันธขาวสารทางราชการ 
  ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ใหเพียงพอและทันสมัยในการปฏิบัติงาน  
  3. ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชน  
  4. จัดฝกอบรม และสงไปฝกอบรม เพ่ือเสริมสรางความรูใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความพรอม 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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  5.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  ในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก สวนมากเปนพ้ืนท่ีสำหรับการเพาะปลูก ท่ี
อยูอาศัย รานคา และมีพ้ืนท่ีเล็กนอยเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ไดแก ดิน ตนไม อากาศท่ี
ไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนเปนท่ีลุม เกิดน้ำทวมขัง จึงสงผลกระทบตอพืชผลทางการเกษตร
ของประชาชนทำใหเกิดการเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร 
 

  ความตองการ  
  ๑. ปรับปรุงขุดลอกคลองสาธารณะ แหลงน้ำสาธารณะใหสามารถระบายน้ำและกักเก็บน้ำได 
อยางมีประสิทธิภาพ  
  ๒. จัดการในเรื่องของขยะอยางถูกวิธี พัฒนาการจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจน
ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในทองถ่ินใหเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 
  ๓. จัดการควบคุมในเรื่องของสียง กลิ่น ควัน ท่ีรบกวนใหมาก 
 

  6.  ดานการสาธารณสุข 
  ประชากรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมัดเกิดแก
ประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส โรคไขเลือดออก มือ - เทา - ปาก ในเด็ก 
และโรคอ่ืน ๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจ
สุขภาพประจำป  
  การแกไขปญหา คือ อบต.และหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกัน 
รณรงคใหชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตอง 
เปนการดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ป ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม 
เกณฑมาตรฐาน จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ การใชยาเพ่ือบำบัด
อาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม การออกกำลังกายยังไมสม่ำเสมอ และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ 
ปญหาเหลานี้ อบต.พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแกไข
ปญหา  
 

  ความตองการ  
  1. รณรงคใหความรู เก่ียวกับการปองกันโรคติดตอ เชนโรคเอดส โรคไขเลือดออก มือ-ปาก-เทา 
ในเด็ก และโรคอ่ืนๆอีกมาก  
  2. รณรงคใหทานอาหารสะอาดท่ีถูกสุขลักษณะ  
  3. รณรงคคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน  
  4. สงเสริมการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอเพ่ือลดปญหาการเสี่ยงตอโรค และลดการเจ็บปวย 
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  7.  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  จากการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙ อาน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ไดเรียนตอ
ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๔ หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทำ รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี 
ปญหา คือ ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได การแกปญหาของอบต. ไดจัดกิจกรรม ใหกับเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุน อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัด
กิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน  
 

  ความตองการ  
  1. การสงเสริมดานการศึกษา  
  2. การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน  
  3. การใหความชวยเหลือเด็กท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา  
  4. การสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน  
  5. รักษาขนบธรรมเนียมและภูมปญญาชาวบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
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  การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก นั้น เปนการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในการรวมคิด รวมทำ รวมแกไขปญหา เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีขององคการ

บริหารสวนตำบลดอนรวก ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาองคการบริหารสวน

ตำบลดอนรวก จะสมบูรณไดจำเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันแกไข

ปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ยังไดเนนให

คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนให

การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ีจะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ

จัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพนั้น จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ินและสงเสริม

การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

   การวิเคราะหภารกิจ  อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติ         

สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

รวบรวมกฎหมายอ่ืนขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือกำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบาย

ของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถ

กำหนดแบงภารกิจ ไดเปน ๗ ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกำหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ

บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยองคการบริหารสวน

ตำบลดอนรวก ไดวิเคราะห SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามในการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้ 

  ๕.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   (๑)  จัดใหมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  
   (2)  ใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
   (3)  ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
   (4)  ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  
   (5)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ  
   (6)  การสาธารณูปการ  
 
 
 
 
 
 
 

42 
 

5. ภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล 



  ๕.๒ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   (๑)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
   (2)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
   (3)  ใหมีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
   (4)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส  
   (5)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
   (6)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
   (7)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
 

  ๕.๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี ้
   (๑)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (2)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   (3)  การผังเมือง  
   (4)  จัดใหมีท่ีจอดรถ  
   (5)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
   (6)  การควบคุมอาคาร  
 

  ๕.๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 
   (1)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
   (2)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  
   (3)  บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
   (4)  ใหมีตลาด  
   (5)  การทองเท่ียว  
   (6)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
   (7)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ  
   (8)  การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน  
 

  ๕.๕ ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจ ท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 
   (๑) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกำจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล  
   (3)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  
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  ๕.๖ ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ ท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 
   (๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน  
   (2)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   (3)  การจัดการศึกษา  
   (4)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
 

  ๕.๗ ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   (1)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจำเปนและสมควร  
   (2)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  
   (3)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
   (4)  การสรางและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำท่ีเชื่อมตอระหวางองคการปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน  
 

  ภารกิจท้ัง ๗  ดาน  ตามท่ีกฎหมายกำหนดใหอำนาจองคการบริหารสวนตำบล สามารถ        
จะแกไขปญหาไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึงความตองการของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี ประกอบดวย การดำเนินการขององคการบริหารสวนตำบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลเปนสำคัญ 
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6. ภารกิจหลกั และภารกจิรอง ที่องคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการ 



 

 
 

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ไดนำภารกิจท่ีไดวิเคราะหมาตามขอ ๕ จำนวน  ๗ ภารกิจ 
นำมากำหนดภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ี จะดำเนินการตามแผนพัฒนากำลัง ๓ ป โดยองคการบริหารสวน
ตำบลดอนรวก มีภารกิจหลัก และภารกิจรอง ท่ีตองดำเนินการ ดังนี ้

ภารกิจหลัก 
  1.  ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.  ดานอยูดีมีสุข 
  3.  ดานบริการชุมชนและสังคม   
  4.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  5.  ดานสาธารณสุข 
  6.  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.  ดานการบริหารจัดการท่ีดี  

 

      ภารกิจรอง 
  ๑.  การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
  ๒.  การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
  ๓.  การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  ๔.  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  
  ๕.  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
              

 
  

  องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เปนองคการบริหารสวน
ตำบลขนาดกลาง โดยกำหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน ๔ สวนราชการ และ๑หนวยงาน ไดแก  
  1.  สำนักงานปลัด อบต.   
  2.  กองคลัง   
  3.  กองชาง   
  4.  กองสวัสดิการสังคม      
   ท้ังนี้ ไดกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล จำนวน 19 อัตรา พนักงานครู จำนวน   
2 อัตรา ลูกจางประจำ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ 7 อัตรา พนักงานจางท่ัวไป จำนวน 12  อัตรา 
รวมกำหนดตำแหนงเก่ียวกับบุคลากรท้ังสิ้น จำนวน 41 อัตรา  
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากำลัง 

8.โครงสรางการกำหนดสวนราชการ 



 

 ๘.๑  โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
  องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง จึงไดกำหนด
โครงสรางการแบงสวนราชการและภารกิจในสวนราชการตาง ๆ ออกเปน ๔ สวนราชการ ดังนี้ 
  1.  สำนักงานปลัด อบต.   
  2.  กองคลัง   
  3.  กองชาง   
  4.  กองสวัสดิการสังคม   
    

  จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก มีภารกิจ มีอำนาจหนาท่ีจะตอง
ดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอำนาจหนาท่ีกำหนดไวใน พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อำนาจ พ.ศ. 2542 อาศัยอำนาจตามความคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2545 และแกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน โดยมีการกำหนดโครงสรางสวนราชการ และอำนาจหนาท่ีความรับชอบของสวนราชการและ
ภายในสวนราชการ ดังนี้ 
  1. สำนักงานปลัด ใหมีฐานะเปนกองมีหนาท่ีความรับชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ อบต. 
และราชการท่ีมีไดกำหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใด ในอบต. โดยเฉพาะรวมท้ังกำกับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในอบต. ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
อบต. และรับผิดชอบงานดังตอไปนี้  

1.1 งานบริหารท่ัวไป มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสารบรรณ งานอำนวยการ  
งานขอมูลขาวสาร งานบุคคล งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว งาน
กิจการสภา อบต. 

1.2 งานนโยบายและแผน มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานนโยบายและแผน งาน
วิชาการ งานขอมูลและประชาสัมพันธ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรและงานงบประมาณ 

1.3 งานกฎหมายและคดี มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานกฎหมายและนิติกรรม           
งานดำเนินการทางคดี และศาลปกครอง งานรองเรียนรองทุกข งานระเบียบการคลัง งานขอบัญญัติ 

1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานอำนวยการ        
งานปองกัน งานชวยเหลือฟนฟู งานกูภัย 

1.5 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งาน
หองสมุด พิพิทธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม งาน
จัดการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน จัดกิจกรรม การเรียนรูอยางมี
คุณภาพ งานมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานนิเทศ งานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษาของสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงาน 
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การศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานบริหารวิชาการ งานศึกษานิเทศกศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา       
งานลูกเสือและยุวกาชาด 

1.6 งานอ่ืน ๆ  
-  งานดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับ งาน 

สาธารณสุข การเฝาระวังโรค การใหบริการเก่ียวกับสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ การปฏิบัติงานทาง
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม และปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.  กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับการนำสงเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงิน
บำเหน็จ บำนาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำ
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆการควบคุมการเบิกจาย งานทำงบทดลองประจำเดือน 
ประจำป งานเก่ียวกับการพัสดุของ อบต.และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  
    2.1  ฝายการเงิน รับผิดชอบงานดังตอไปนี้ 

- งานการเงินและบัญชี มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานรับเงิน การฝากเงิน เบิกจายเงิน  
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน งานบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจาย จัดทำงบการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน
ตาง ๆ 

2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานทะเบียนทรัพยสิน 
และแผนท่ีภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดเก็บและพัฒนา 
รายได มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา งานพัฒนารายได งานควบคุมกิจการ
คาและคาปรับ งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
 

3.  กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบำรุง การควบคุมการกอสราง
และซอมบำรุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  

3.1 งานกอสราง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานกอสรางและบูรณะถนน งานกอสราง 
และบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม และงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
และยานพาหนะงานประสานและสาธารณูปโภค มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ  

3.2  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนสงและวิศวกรรมจราจร  
งานระบายน้ำ งานจัดตกแตงสถานท่ี งานการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และการรายงานขอมูลตาง ๆ 
 

4.  กองสวัสดิการและสังคม มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห การ
สงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การใหคำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเก่ียวกับงาน
สวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ จัดทำแผนงาน 

ดำเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนำทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือเปน
ผูนำและเปนท่ีปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีความสนใจ ความเขาใจและ
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน รวมทำงานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ให
คำแนะนำและฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได
ตอครอบครัว ในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน สงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับ การพัฒนาอาชีพ การสรางโอกาสในการทำงานและสรางรายได การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขาย
สตรี การเพ่ิมบทบาทและสรางภาวะผูนำสตรี การรณรงคใหสังคมเขาใจปญหาสตรีในทุกมิติ การเฝาระวังดูแล
ปญหา และการชวยเหลือเยียวยาสตรีการคุมครองและพิทักษสิทธิ ตลอดจนการสงเสริมและการพัฒนาไปสูการ
สรางสวัสดิภาพและสวัสดิการใหแกสตรี อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน ติดตามผลงานและจัดทำรายงานตาง ๆ 

4.2 งานสังคมสงเคราะห  ให มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับปฏิบัติงานทางสังคม
สงเคราะห ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการสังคมสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม เชน เด็กและบุคคลวัยรุน 
คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผูตองขัง ผูปวยคนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนท่ัวไปท่ีไมสามารถจะ
แกปญหาของตนเองและครอบครัว หรือผูตกทุกขไดยากในกรณีตาง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนตอสังคมโดย
สวนรวม พิจารณาปญหาและใหการสงเคราะหชวยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ทำหนาท่ีสัมภาษณ ศึกษา สอบประวัติเก่ียวกับผูรับการสงเคราะหเพ่ือประกอบการพิจารณาใหการ
สงเคราะหชวยเหลือโดยถูกตองและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียน ติดตาม สืบเสาะหาขอเท็จจริง แนะนำให
คำปรึกษาแกผูรับการสงเคราะห เพ่ือใหสามารถท่ีจะชวยตนเองและครอบครัวได จัดทำสถิติและรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ เก่ียวกับผูรับการสงเคราะห  
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 
1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
( นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง  ) 
 
2.  สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
   - หัวหนาสำนักปลัดองคการบรหิารสวนตำบล 
      ( นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน  ) 
    2.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
       - นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.         (1 อัตรา) 
       - เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.           (1 อัตรา) 
       พนักงานจางตามภารกิจ 
       - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ                 (1 อัตรา) 
       พนักงานจางท่ัวไป 
       - ภารโรง                                  (1 อัตรา) 
       - พนักงานขับรถยนต                    (2 อัตรา) 
       - ยาม                                      (1 อัตรา) 
   2.2  งานนโยบายและแผน 
     - เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ปก./ชก.          (1 อัตรา) 
   2.3 งานกฎหมายและคด ี
      - นิติกร ปก./ชก.                          (1 อัตรา) 
   2.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารภัย 
      - จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 อัตรา) 
   2.5  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.            (1 อัตรา) 
       - ครู                                        (1 อัตรา) 
       พนักงานจางตามภารกิจ 
      - ผูดูแลเด็ก ( ทักษะ )                     (1 อัตรา) 
      - ผูดูแลเด็ก ( ทักษะ )                     (1 อัตรา) 
 
3. กองคลัง 
         ผูอำนวยการกองคลัง  
        ( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน )  (1 อัตรา) 
 
   3.1  หัวหนาฝายการเงิน  
        ( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน )  (1 อัตรา) 
 
   3.2 งานการเงิน  
         - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1 อัตรา) 
         พนักงานจางตามภารกิจ  
        - ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี       (1 อัตรา) 

1. ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
( นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง  ) 
 
2.  สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
   - หัวหนาสำนักปลัดองคการบรหิารสวนตำบล 
      ( นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน  ) 
    2.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
       - นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.            (1 อัตรา) 
       - เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.             (1 อัตรา) 
       พนักงานจางตามภารกิจ 
       - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ                    (1 อัตรา) 
       พนักงานจางท่ัวไป 
       - นักการ                                     (1 อัตรา) 
       - พนักงานขับรถยนต                       (2 อัตรา) 
       - ยาม                                         (1 อัตรา) 
   2.2  งานนโยบายและแผน 
     - เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ ปก./ชก.             (1 อัตรา) 
   2.3 งานกฎหมายและคด ี
      - นิติกร ปก./ชก.                             (1 อัตรา) 
   2.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารภัย 
      - จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    (1 อัตรา) 
   2.5  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.              (1 อัตรา) 
       - ครู                                           (1 อัตรา) 
       พนักงานจางตามภารกิจ 
      - ผูดูแลเด็ก ( ทักษะ )                       (1 อัตรา) 
      - ผูดูแลเด็ก ( ทักษะ )                       (1 อัตรา) 
     
3. กองคลัง 
        ผูอำนวยการกองคลัง 
        ( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน )     (1 อัตรา) 
 
   3.1  หัวหนาฝายการเงิน 
        ( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน )     (1 อัตรา) 
 
   3.2 งานการเงิน 
         - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.    (1 อัตรา) 
         พนักงานจางตามภารกิจ 
        - ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได         (1 อัตรา) 

วาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 
 

 
วาง 
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

   3.3  งานบัญชี 
        -  เจาพนักงานการเงินและบัญชี       (1 อัตรา) 
 
    3.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
        -  เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง.           (1 อัตรา) 
 
    3.5 งานพัฒนาและจดัเก็บรายได 
      -  เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง.   (1 อัตรา) 
        ลูกจางประจำ 
      -  เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได                 (1 อัตรา) 
       พนักงานจางตามภารกิจ 
      -  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได       (1 อัตรา) 
       พนักงานจางท่ัวไป 
      -  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                (1 อัตรา) 
      
4.  กองชาง 
     -  ผูอำนวยการกองชาง 
       ( นักบริหารงานชาง ระดับตน )        
 
     4.1  งานกอสราง 
       - นายชางโยธา ปง./ชง.                  (1 อัตรา) 
       พนักงานจางตามภารกิจ 
       -  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ              (1 อัตรา) 
       -  ผูชวยนายชางโยธา                     (1 อัตรา) 
        พนักงานจางท่ัวไป 
        - คนงาน                                  (3 อัตรา) 
 
    4.2 งานประสานสาธารณปูโภคและกิจการประปา 
         พนักงานจางท่ัวไป 
       -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา     (1 อัตรา) 
       -  คนงานประจำรถขยะ                  (3 อัตรา) 
 
 

   3.3  งานบัญชี 
      -  เจาพนักงานการเงินและบัญชี       (1 อัตรา)   
 
    3.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
        -  เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง.             (1 อัตรา) 
 
    3.5 งานพัฒนาและจดัเก็บรายได 
      -  เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง.     (1 อัตรา) 
        ลูกจางประจำ 
      -  เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได                  (1 อัตรา) 
       พนักงานจางตามภารกิจ 
      -  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได        (1 อัตรา) 
       พนักงานจางท่ัวไป 
      -  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                  (1 อัตรา) 
      
4.  กองชาง 
     -  ผูอำนวยการกองชาง 
       ( นักบริหารงานชาง ระดับตน )        
 
     4.1  งานกอสราง 
       - นายชางโยธา ปง./ชง.                    (1 อัตรา) 
       พนักงานจางตามภารกิจ 
       -  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ               (1 อัตรา) 
       -  ผูชวยนายชางโยธา                      (1 อัตรา) 
        พนักงานจางท่ัวไป 
        - คนงาน                                    (3 อัตรา) 
 
    4.2 งานประสานสาธารณปูโภคและกิจการประปา 
       -         พนักงานจางท่ัวไป 
       -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา      (1 อัตรา) 
       -  คนงานประจำรถขยะ                   (3 อัตรา) 
 
 

 
วาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาง 1 
อัตรา 
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โครงสรางตามแผนอัตรากำลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากำลังใหม หมายเหตุ 

5.  กองสวัสดิการสังคม  
     - ผูอำนวยการกองสวัสดิการสงัคม 
       ( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดบัตน ) 
 
       5.1  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
      - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก               (1 อัตรา) 
 
        5.2  งานสังคมสงเคราะห 
      - นักสังคมสงเคราะห ปก./ชก.          (1 อัตรา) 
         
 

5.  กองสวัสดิการสังคม  
     - ผูอำนวยการกองสวัสดิการสงัคม 
       ( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดบัตน ) 
 
       5.1  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
      - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก               (1 อัตรา) 
 
        5.2  งานสังคมสงเคราะห 
      - นักสังคมสงเคราะห ปก./ชก.          (1 อัตรา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วาง 
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๘.๒  การวิเคราะหการกำหนดตำแหนง   



  องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ทำการวิเคราะหภารกิจและปริมาณงานและไดจัดทำกรอบ

อัตรากำลังใหมเสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือใหสามารถบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนำ

ผลการวิเคราะหตำแหนงมากรอกขอมูลในกรอบอัตรากำลัง ๓ ป  ไดดังนี้ 

กรอบอัตรากำลัง  ๓  ป  ระหวางป  พ.ศ.  ๒๕64 – ๒๕๖6 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล    
  (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

วางเดิม 
 

รวม 1 1 1 1 - - -  

สำนักงานปลัด อบต. 
 - หัวหนาสำนักงานปลัด 
( นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน ) 
 - นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
-  นักวิเคราะหฯปฏิบัติการ 
 - นิติกรชำนาญการ 
-  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
-  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
-  เจาพนักปองกันฯชำนาญงาน 
 - ครูผูดูแลเด็ก 
 - ครูผูดูแลเด็ก 
พนักงานจางตามภารกิจ 
 - ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 - ผูดูแลเด็ก ( ทักษะ ) 
-  ผูดูแลเด็ก ( ทักษะ ) 
 พนักงานจางท่ัวไป 
-  พนักงานขับรถยนต 
-  พนักงานขัยรถยนต 
 - ภารโรง 
 - ยาม 
  

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
นางปวีณพร   ทวีนนุช 
 
น.ส.จุฬาวดี    ศิลปะบูรณะ 
น.ส.สุพรรษา  นาคทรัพย 
นายวินัย        ไฝจิตร 
น.ส.ทิพวรรณ  นิลลออ 
นายสรศักดิ์     พุมแกว 
จาเอกสรศุักดิ์  สามบุญเรือง 
นางเบญจมาศ  สังขจันทร 
นางนิตยา       เกงสรอยสน 
 
นางฐิติรัตน โชติชวงเฉลมิลาภ 
น.ส.สาวิตรี     กุพันแล 
น.ส.นันทนภสั  เลี้ยงรกัษา 
 
นายเอนก       กันดา 
นายรักพงษ    ผุยรอด 
น.ส.ศรสีุดา    เบ้ียวทุงนอย 
นายวีรวัฒน   พิมพรุน 

รวมสำนักงานปลัด 16 16 16 16 - - -  
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สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง 
 - ผูอำนวยการกองคลัง 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน ) 
- หัวหนาฝายการเงิน 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน ) 
 - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิาร 
 -เจาพนักงานการเงินและบัญชีปง./ชง 
 - เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน      
 -เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 ลูกจางประจำ 
 - เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 
พนักงานจางตามภารกิจ 
 - ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 
 - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
วางเดิม 

 
น.ส.พิกุล       จวงสอน 
 
น.ส.กฤติมาภัสร รอดผล 

วางเดิม 
นายกิตติศักดิ์  อนอินทร 
น.ส.ศุภมาศ   จีดปาน 
 
น.ส.มยเุรศ    กองกูล 
 
น.ส.กองทิพย แรล ี
น.ส.วราพร    หวยหงสทอง 
 
น.ส.จุไรรตัน  เงินยอดรัก 

รวมกองคลัง 10 10 10 10 - - -  

กองชาง 
 - ผูอำนวยการกองชาง 
( นักบริหารงานชาง ระดับตน ) 
 - นายชางโยธาชำนาญงาน 
 พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
- ผูชวยนายชางโยธา 
 พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
- คนงาน 
- คนงาน 
- คนงาน 
- คนงานประจำรถขยะ 
- คนงานประจำรถขยะ 
- คนงานประจำรถขยะ 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
นายปรีชา     อองมะล ิ
 
ประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง 
 
น.ส.ณัฐทิตา  โพคา 
นายฐมลตรี   กุพันแล 
 
นายสมชาย   ทองนอย 
นายอานนท   พิมพรุน 

วางเดิม 
นายวินัย       มูลพรมสอน 
นายฉัตรชัย   ศรีอุนด ี
นายพงศปณต หอมช่ืน 
นายประเสริฐ  บุญประสพ 

รวมกองโยธา 11 11 11 11 - - -  
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สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

อัตราตำแหนงท่ีคาดวา
จะตองใชในชวง

ระยะเวลา ๓ ป ขางหนา 
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองสวัสดิการสังคม 
 - ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
( นักบริหารงานสวัสดิการ ระดับตน ) 
- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
- นักสังคมสงเคราะห 

 
1  
 

1  
1 
 

 
1 
 

1 
1 
 

 
1 
 

1 
1 
 

 
1 
 

1 
1 
 

 
- 
 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
- 

 
น.ส.จิตรา     วลาสินธุ 
 
นายวิชชา     สุดใจช้ืน 

วางเดิม 

รวมกองสวัสดิการสังคม 3 3 3 3 - - -  

รวมท้ังหมด 41 41 41 41 - - -  
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ขอ  9  ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 

 

 

 

 

 

                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากำลงั 3 ป ( ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) 

ปลัด อบต. 
( นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

 
 

สำนักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

กองคลัง 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน ) 

กองชาง 
( นักบริหารงานชาง ระดับตน ) 

-  งานบริหารท่ัวไป  
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคด ี
-  งานปองกันและบรรเทาสาธารภัย 
-  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 

1. หัวหนาฝายการเงิน 
  -  งานการเงิน 
  -  งานบัญชี 
  -  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
  -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

-  งานกอสราง 
-  งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา 
 

-  งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน 
-  งานสังคมสงเคราะห    
 

กองสวัสดิการสังคม 
( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน ) 
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โครงสรางสำนักงานปลัด อบต. 

 
 
  
 
 
 
   
-  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (1)  - นักวิเคราะหฯปฏิบัติการ (1)       - นิติกรชำนาญการ (1)        - เจาพนักงานปองกันฯ (1)            - นกัวิชาการศึกษา ปก./ ชก. (1)  
-  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน (1)                - ครู (2) 
    พนักงานจางตามภารกิจ                   พนักงานตามภารกิจ 
-  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)                 - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (1) 
    พนักงานจางท่ัวไป                     พนักงานจางท่ัวไป 
-  ภารโรง (1)                   - ผูดูแลเด็ก (1) 
-  พนักงานขัยรถยนต (2)                   
-  ยาม  (1)  
   

ระดับ 
อำนวยการ

ทองถ่ิน
ระดับกลาง 

อำนวยการ
ทองถ่ิน
ระดับตน 

เชี่ยวชาญ 
ชำนาญ

การพิเศษ 

ชำนาญ
การ 
(ชก.) 

ปฏิบตัิการ 
(ปก.) 

อาวุโส 
ชำนาญ

งาน 
(ชง.) 

ปฏิบตัิงาน 
(ปง.) 

ครู 
ค.ศ.1 

ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป 

รวม 

 คนครอง - 1  - - 2 2 - 2  -  2 - 3  4  15  

ตำแหนงวาง - - - - - - - - - - - - - 1 

จำนวนรวม - 1 - - 2 2 - 2 - 2 - 3 4 16 

 

 

หัวหนาสำนักปลัด อบต. 
( นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน ) 

งานบริหารงานท่ัวไป 
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งานนโยบายและแผน  งานกฎหมายและคดี งานปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 



โครงสรางกองคลัง 

 
 
  
 
 
 
   
                                                                                       -  เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน (1)   -  เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชำนาญงาน (1) 
                  ลูกจางประจำ 
               -  เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได (1) 
                  พนักงานจางตามภารกิจ 
               -  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (1) 
                  พนกังานจางท่ัวไป 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (1)          -  เจาพนักงานการเงินและบัญชี (1)       -  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (1)       
  พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 
  

ระดับ 
อำนวยการ

ทองถ่ิน
ระดับกลาง 

อำนวยการ
ทองถ่ิน
ระดับตน 

เชี่ยวชาญ 
ชำนาญ

การพิเศษ 

ชำนาญ
การ 
(ชก.) 

ปฏิบตัิการ 
(ปก.) 

อาวุโส 
ชำนาญ

งาน 
(ชง.) 

ปฏิบตัิงาน 
(ปง.) 

ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป 

รวม 

 คนครอง - 1  - - - 1  - 2  -  1 2  1  8 

ตำแหนงวาง - 1 - - - - - - 1 - - - 2 

จำนวนรวม - 2 - - - 1 - 2 1 1 2 1 10 
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งานบัญชี งานการเงิน  

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

ผูอำนวยการกองคลัง 
( นักบริหารงานการคลัง ระดับตน ) 

หัวหนาฝายการเงิน 
( นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 



โครงสรางกองชาง 

 

 
 
  
 
 
 
   
                                                                                           
      -  นายชางโยธาชำนาญงาน (1)           พนักงานจางท่ัวไป 
         พนักงานจางตามภารกิจ                  -  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
      -  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (1)                 -  คนงานประจำรถขยะ (3) 
      -  ผูชวยนายชางโยธา (1) 
      -  คนงาน (3 ) 
 

ระดับ 
อำนวยการ

ทองถ่ิน
ระดับกลาง 

อำนวยการ
ทองถ่ิน
ระดับตน 

เชี่ยวชาญ 
ชำนาญ

การพิเศษ 

ชำนาญ
การ 
(ชก.) 

ปฏิบตัิการ 
(ปก.) 

อาวุโส 
ชำนาญ

งาน 
(ชง.) 

ปฏิบตัิงาน 
(ปง.) 

ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป 

รวม 

 คนครอง - 1  - - - - - 1  -  - 2  6 10 

ตำแหนงวาง - - - - - - - - - - - 1 1 

จำนวนรวม - 1 - - - - - 1 - - 2 7 11 

 
 

งานประสานสาธารณูปโภคและกิจกาประปา 
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ผูอำนวยการกองชาง 
( นักบริหารงานการชาง ระดับตน ) 

งานกอสราง 



โครงสรางกองสวัสดิการสังคม 

 

 
 
  
 
 
 
   
                                                                                           
 -  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)                -  นักสังคมสงเคราะห ปก./ชก. (1) 
 
 
 

ระดับ 
อำนวยการ

ทองถ่ิน
ระดับกลาง 

อำนวยการ
ทองถ่ิน
ระดับตน 

เชี่ยวชาญ 
ชำนาญ

การพิเศษ 

ชำนาญ
การ 
(ชก.) 

ปฏิบตัิการ 
(ปก.) 

อาวุโส 
ชำนาญ

งาน 
(ชง.) 

ปฏิบตัิงาน 
(ปง.) 

ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จางทั่วไป 

รวม 

 คนครอง - 1  - - - 1 - -  -  - -  - 2 

ตำแหนงวาง - - - - - 1 - - - - - - 1 

จำนวนรวม - 1 - - - 2 - - - - - - 3 

 
 
 
 

งานสังคมสงเคราะห 

ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
( นักบริหารงานการสวัสดิการสังคม ระดับตน ) 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสูตำแหนงและการกำหนดเลขที่ตำแหนงในสวนราชการ 
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องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถ่ินและลูกจางเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะทัศนคติ ท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหการปฏิบัติหนาท่ี

ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยกำหนดให

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจางของ ทุกคน ทุกตำแหนงไดมีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยกำหนด

แนวทางการพัฒนาขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และลูกจาง ไวในแผนอัตรากำลัง 3 ป เปนรอบระยะเวลา 3 

ป เชนเดียวกับการวางแผนอัตรากำลัง 3 ป ดังนี้ เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม

เชิงปฏิบัติการ และมีแนวทางการพัฒนาพนักงาน และลูกจางดังนี้ 

12.1  การวิเคราะห SWOT Analysis ขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
  จุดออน ( WEAKNESS ) ดานการพัฒนาบุคลากร 
  บุคลากรยังขาดความรูความชำนาญในการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง 
  บุคลากรยังไม่เพียงพอ 

  บุคลากรเดินทางไกลในการทำงาน 
  บานพักพนักงานไมมี 
  การมีสวนรวมในการทำงาน ทำงานเฉพาะหนาท่ีตำแหนงและท่ีไดรับมอบหมาย 
  ทำงานโดยไมมีเปาหมายของชีวิตและไมคำนึงวาการทำงานเปนอาชีพรับราชการ 
  มีการโอน(ยาย) และโอนงานกลับภูมิลำเนาบอย 
 
  จุดแข็ง ( STRENGTH ) ดานการพัฒนาบุคลากร 
  -  มีวุฒิการศึกษาสูงกวามาตรฐานกำหนดตำแหนง 
  -  พนักงานมีระเบียบวินัยดี 
  -  พนักงานมีความมุงม่ันและตั้งใจในการทำงาน 
  -  สิ่งแวดลอมภายในองคกรดี 
  -  การติดตอสื่อสารภายในองคกรดี 
  -  ข้ันตอนการบังคับบัญชาเปนเอกภาพ 
  -  กระจายอำนาจในการตัดสินใจท่ีสวนตางๆเหมาะสม 
 
  โอกาส  (OPPORTUNITY ) ดานการพัฒนาบุคลากร 
  -  มีสถาบันท่ีจัดฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  -  มีการแลกเปลีย่นประสบการทำงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียง 
  -  สวัสดิการตางๆ ท่ีรัฐบาลจัดให 
  -  ใกลแหลงเรียนรู สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยของรัฐ  
 
 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 



 

 

68 
 

  อุปสรรค ( THREAT) ดานการพัฒนาบุคลากร 
  -  งบประมาณในองคกร 
  -  ภารกิจขององคกรท่ีตองดูแลรับผิดชอบ 
  -  กฎ ระเบียบ ตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 
  ความคาดหวังขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
  -  ความคาดหวังระยะสั้น 
  -  ใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ 
  -  ทำงานเปนทีม 
  -  บุคลากรมีความเขาใจในนโยบายขององคกร 
  -  ความคาดหวังระยะยาว 
  -  คณะผูบริหารมีความเขาใจในนโยบายขององคกร 
  -  บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร 
  -  บุคลากรมีความชำนาญในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 
  -  ประชาชนมีความประทับใจในการใหบริการจากบุคลากรขององคกร 
  -  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีปะสิทธิภาพ 
 
  12.2  ปญหาความตองการในการพัฒนาพนักงานสวนตำบล และลูกจาง ขององคการ
บริหารสวนตำบลดอนรวก  
  จากการสำรวจความตองการในการฝกอบรม ( Trainining  Need ) โดยวิธีการสอบถาม
ประกอบกันการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน  สามารถสรุปปญหาไดดังนี้ 
 

ลำดับ รายการปญหา/ความตองการ 
1. มีกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติและภารกิจใหมเขามามาก 
2. มีเทคโนโลยีใหม  ท่ีจำเปนตองนำมาใชในการปฏิบัติงาน 
3. งานลาชา ไมเปนไปตามกำหนดเวลา มีงานค่ังคางมาก 
4. มีคาใชจายในการทำงานลวงเวลาสูง 
5. มีความขัดแยงในการทำงานระหวางสวนตาง ๆ เนื่องจากขาดความเขาใจในบทบาทอำนาจหนาท่ีและ

ระเบียบปฏิบัต ิ
6. บุคลากรยังขาดความแจมชัดในจุดหมายการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล  และทิศทางการ

กระจายอำนาจสูทองถ่ิน 
7. มีการรองเรียนมาก  เก่ียวกับประชาชนไมไดรับบริการท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพเพียงพอ 
8. มีบุคลากรเขามาปฏิบัติหนาท่ีใหม  หรือมีการเปลี่ยนแปลงงาน 
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  12.3 นโยบายการพัฒนา พนักงานสวนตำบล และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตำบล
ดอนรวก 
  จากปญหา และความตองการดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก จึงไดกำหนดนโยบาย
การพัฒนาพนักงาน  และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล โดยมุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ดาน  คือ 
  (1)  มีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงาน 
  (2)  มีทัศนคติท่ีดี 
  (3)  มีพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสม 
เพ่ือนำไปสูการพัฒนาใน 3 ดาน  คือ  พัฒนาตนเอง  พัฒนาคน  และพัฒนางาน 
 
  12.4  หลักสูตรการฝกอบรม 
  จากสภาพปญหา นโยบาย และแนวทางการพัฒนาพนักงานพนักงานสวนตำบล และลกูจางของ
องคการบริหารสวนตำบลดังกลาว จึงกำหนดหลักสูตรการฝกอบรม 
  (1)  หลักสูตรการพัฒนา นายกองคการบริหารสวนตำบล คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  
  (2)  หลักสูตรการพัฒนาระบบการทำงาน 
  (3)  หลักสูตรการพัฒนาบุคคลเพ่ือพัฒนาชุมชนและประชาชน 
 

โดยกำหนดโครงการและบุคคลเปาหมายของการพัฒนา ในระยะ 3 ป ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) ไวดังนี้ 
 

ท่ี หลักสูตร / โครงการฝกอบรม 

2561 2562 2563 

พนักงาน 
ลูกจาง/พนัก  

งานจาง 
รวม พนักงาน 

ลูกจาง/พนัก    

งานจาง 
รวม พนักงาน 

ลูกจาง/พนกั    

งานจาง 
รวม 

1 .หลักสูตรการพัฒนาพนักงานและลกูจาง         
1 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดู

งานนอกสถานท่ีของสมาชิกสภา
อบต. คณะผูบริหาร พนักงานสวน
ตำบลและลูกจาง 

22 22 44 22 22 44 20 20 40 

2 โครงการ “เสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับพนักงาน” 

22 22 44 22 22 44 20 20 40 

3 โครงการศึกษาอบรมของพนักงาน
และลูกจางตามหลักสูตรของสวน
ราชการและสถาบันการฝกอบรม
ตางๆ 

22 22 44 22 22 44 20 20 40 

4 โครงการฝกอบรม “ ความรูและ
ทักษะการใชเครื่องมือยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT” 

22 22 44 22 22 44 20 20 40 
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ท่ี หลักสูตร / โครงการฝกอบรม 

2561 2562 2563 

พนักงาน 

ลูกจาง/

พนักงาน

จาง 

รวม พนักงาน 
ลูกจาง/

พนักงานจาง 
รวม พนักงาน 

ลูกจาง/

พนักงานจาง 
รวม 

5 โค ร งก ารฝ ก อ บ รม  “ก า ร ใช
คอมพิวเตอรและอินเตอร เน็ต
สำหรับพนักงาน” 

22 22 44 22 22 44 20 20 40 

6 โค ร งก ารฝ ก ท บ ท วน ส ม า ชิ ก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน 
(อปพร.) 

22 22 44 22 22 44 20 20 40 

2. หลักสูตรการพัฒนาระบบการทำงาน         
7 โครงการฝกอบรม “เทคนิคการ

ส ร า งค วาม ป ระ ทั บ ใจ ใน การ
ใหบริการ” 

22 22 44 22 22 44 20 20 40 

8 โครงการฝกอบรมเทคนิคการเปน
หัวหนางานและการสรางภาวะ
ผูนำ 

22 22 44 22 22 44 20 20 40 

9 โครงการ “”Wall Rally ” สาน
สัมพันธสรางสรรคทีมงาน 

19 16 35 19 16 35 19 16 35 

10 โครงการฝกอบรม “ การพัฒนา
องคการในยุค  IC ” 

19 16 35 19 16 35 19 16 35 

11 โครงการการฝกอบรม “5 ส . 
สำหรับพนักงานสวนตำบล ” 

19 16 35 19 16 35 19 16 35 

 
  12.4  เทคนิคการฝกอบรม 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวขางตน ไดกำหนดเทคนิคการ
ฝกอบรม  เพ่ือไปประยุกตใชกับแตละหลักสูตร  ดังนี้ 
  (1)  การระดมสมอง  (Brainstorming) 
  (2)  การประชุมสัมมนา  (Conference)  และการจัดสัมมนา  (Seminar) 
  (3)  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  (Field  Trip  Tour) 
  (4)  การบรรยายใหความรู  (Lecture  or  Speech) 
  (5)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) 
  (6)  การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาองคกร  (Organization  Development  Training) 
  (7)  การฝกอบรมกลุมสัมพันธ  (Group  Development  training) 
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องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ไดประกาศคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวน

ทองถ่ิน และลูกจาง เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 

จรรยาบรรณตอตนเอง  
  1. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการ
เปนพนักงานสวนตำบลและลูกจาง 
  2. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย 
และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนด ไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
นั้นดวย        
  3. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมท้ังเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และทักษะในการทำงานเพ่ือใหปฏิบัติ  หนาท่ีราชการมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
  4. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริต เสมอภาคและ
ปราศจากอคติ 
  5. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงปฏิบั ติหนาท่ีราชการอยางเต็มกำลังความสามารถ 
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปน
สำคัญ 
  6. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 
  7. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด
คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
 
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 
  8. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการใหความรวมมือ
ชวยเหลือกลุมงานของตนท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยทำงาน และการแกปญหารวมกัน รวมท้ังการ
เสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวามีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
  9. พนักงานสวนตำบลและลูกจางซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาท้ังใน
ดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามทำนองคลองธรรม 
  10. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  11. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูท่ีเก่ียวของดวยความสุภาพ 
มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธอันดี 
  12. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงละเวนจากการนำผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตำบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล 
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จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
  13. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถดวย
ความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ำใจ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน เม่ือเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไม
อยูในอำนาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบ
วาอำนาจหนาท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 
  14. พนักงานสวนตำบล และลูกจางพึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
  15. พนักงานสวนตำบลและลูกจางพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงมีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการหรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการนั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีรับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ให 
รายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือดำเนินการตามสมควรแกกรณี 



 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 

1.   ประกาศองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เรื่อง  การประกาศใชแผน    
      อัตรากำลัง 3 ป  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  

 
2.   ประกาศองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เรื่อง  กำหนดโครงสรางสวน 
      ราชการขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
  
3.   คำสัง่องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เรื่อง การจัดพนักงานสวนตำบล  
      ลูกจางประจำ และพนักงานจาง สูตำแหนงตามโครงสรางสวนราชการใหม 
 

4.   สำเนาคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ 
      จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 
5.   สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ  
         
6.  คำแถลงประกอบงบประมาณการรายรับ – รายจาย ประจำปงบประมาณ  2564        
            

 
 
 
 
 



 

 

 
 

คำนำ 
 

  องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก ไดมีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป  โดยมีโครงสรางการ

แบงงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไมซ้ำซอน มีการกำหนดตำแหนง การจัดทำอัตรากำลัง โครงสรางใหเหมาะสม

กับอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.  

2537  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2542 และเพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัดนครปฐม )  ตรวจสอบการกำหนด

ตำแหนงและการใชตำแหนงพนักงานสวนตำบลใหเหมาะสม 

  ท้ังนี้ใชเปนแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใชอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตำบลดอนรวก ใหเหมาะสมอีกดวย 

  องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก จึงไดมีการวางแผนอัตรากำลัง ใชประกอบในการจัดสรร

งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตำบล เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล เกิด

ประโยชนตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอำนาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน การปฏิบัติภารกิจสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
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