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   อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ตํ าบ ล เมื อ งพ ะ ไล   ไ ด้ มี ก ารจั ด ทํ าแ ผน อั ต รา กํ าลั ง  ๓   ปี               
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕๖3)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการ
ใช้อัตรากําลังคน การพัฒนากําลังคนให้สามารถดําเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลและเพ่ือ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ  พร้อมทั้งมีระบบโครงสร้างและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อนน้ัน แต่เน่ืองจาก 
แผนอัตรากําลังดังกล่าว ได้ครบกําหนดระยะเวลาลงแล้ว  เพ่ือให้การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓   ปี              
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3 )  ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง  เป็นแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี         
ที่เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  เพ่ือให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อบต.จ.นครราชสีมา) ตรวจสอบการกําหนดอัตรากําลัง  ตําแหน่ง พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ให้เหมาะสม ต่อไป 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ได้จัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี (รอบปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕๖3)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งต้ัง พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ตามอํานาจหน้าที่  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  และความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป   
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จํานวน  ๑ อัตรา และ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.   จํานวน ๑ อัตรา  
  ง. คําสั่ง องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ที ่216/2560 ลงวันที่  14  กรกฎาคม  ๒๕60 
 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 )    
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 ฌ. คําสั่งจัดคนลงสู่ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม ่
 ญ. ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง  3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 ) 
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หลักการและเหตุผล 
 

โดยที่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติให้การดําเนินการใดใดเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมากําหนด กล่าวคือ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลและลูกจ้าง  กําหนดระยะเวลา  3 ปี  ตามประกาศท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

 ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหน่ง ลงวันที่  ๒๒   พฤศจิกายน    ๒๕๔๔  ข้อ  ๕   กําหนดให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมี
ตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ี
ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้างสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กําหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้
เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว              
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
กําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนํามาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้างมากําหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  
 

ประกอบกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558-2560  ครบกําหนดการใช้ 
บังคับในวันที่ 30  กันยายน  2560  ซึ่งจะต้องจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ฉบับใหม่ให้มีผลใช้บังคับต่อเน่ืองกัน
ในวันที่  1 ตุลาคม  2560 ประกอบกับตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/  ว 53  
ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560 กําหนดให้การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ประจําปี 2561 -2563  แสดงถึง
ข้อมูลอัตรากําลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทุกประเภท ทั้งที่ต้ังจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง จาก
งบประมาณของท้องถิ่นน้ัน และที่ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐให้อยู่ภายในฉบับเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์อัตรากําลังในภาพรวมและแนวโน้มภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างชัดเจน 

ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนอัตรากําลัง สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563   ขึ้น 
ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กําหนด เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือให้ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่ง การใช้ตําแหน่ง และการสรรหาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ต่อไป 

๑ 



 
 
 
 

๒.๑.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบการจ้างที่เหมาะสม         
ไม่ซ้ําซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๒. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  มีการกําหนดตําแหน่งการจัดอัตรากําลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๒.๓. เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหน่ง
และการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๔. เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการกําหนดประเภท
ตําแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตําแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๕. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 ๒.๖. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการและการใช้อัตรากําลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่าสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.๗ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังบุคลากรให้
เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

๒.๘. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีการกําหนดตําแหน่งอัตรากําลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและสนองนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลเมอืงพะไล 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล ที่มสี่วนเก่ียวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กําลังคน ตําแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคณุภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีอัตรากําลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ

บริหาร สร้างขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดทําแผนกําลัง ทําให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดทําแผนกําลัง ทําให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
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3.  กรอบแนวคิดในการจัดแผนอัตรากาํลงั  3 ปี  

 โดยทั่วไปการกําหนดจํานวนตําแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ควรคํานึงถึงการกําหนดให้มีจํานวน
ที่เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานของหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จํานวนตําแหน่ง
จําเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องน้ี จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ตําแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะพิจารณา
วิเคราะห์จํานวนตําแหน่งในส่วนราชการใด จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทราบรายละเอียดพ้ืนฐานในเรื่องดังต่อไปน้ี  

๑. หน้าที่ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการดําเนินงานของหน่วยงานที่จะ 
กําหนดจํานวนตําแหน่ง 

๒. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตรากําลังให้หน่วยงานที่จะกําหนดตําแหน่ง โดยจําเป็นต้องทราบ
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมและที่จะกําหนดเพ่ิมขึ้นใหม่ 

๓. เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งเพ่ิมขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อํานาจ
แก่ส่วนราชการนั้นเพ่ิมขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตาม
โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใด หรือรองรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในด้านใด หรือตามนโยบายของผู้บริหาร        
งานเดิมมีอะไรบ้าง ที่มีปริมาณงานเพ่ิมขึ้นจนเกินกว่าอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วง    
ลงได้ เช่น การเพ่ิมโครงการหรือมีการเพ่ิมหน่วยงานข้ึนมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพ่ือขยายขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๔. เกณฑ์การคํานวณจํานวนตําแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้กําหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการ       
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล จะกําหนดจํานวนตําแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น โดยการ
เปรียบเทียบกําลังคนที่มีอยู่เดิมกับภาระงานที่ต้องทํา โดยคํานวณมาตรฐานการทํางานให้ได้ว่า คน ๑ คน        
ใน ๑ วัน สามารถทํางานในตําแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และภาระงานทั้งปีที่จะมีจํานวนเท่าใด เพ่ือที่จะคํานวณ
ว่าใน ๑ ปี ใช้จํานวนคนเท่าใดต่อภาระงานน้ัน และอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ที่
คํานวณไว้หรือไม่ 

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งที่จะกําหนดขึ้นใหม่เป็นรายตําแหน่ง ควรทราบก่อนว่า 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) น้ันเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ควร
ปฏิบัติงานเท่าน้ัน (Function Oriented) 

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล โดยคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การ 
บริห ารส่ วน ตําบล เมื องพะไล  ซึ่ งประกอบ ด้วย  นายกองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เป็นประธาน               
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
๑ คนเป็นเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี โดยให้มีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 

๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารและองค์การบริหารส่วนตําบล 
และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลเพ่ือให้การดําเนินการขององค์การบริหารส่วน 
 

กรอบแนวคิดในการจัดแผนอัตรากําลัง  3 ปี 

๓ 



ตําบลเมืองพะไลบรรลุผลตามพันธกิจที่ต้ังไว้ จึงจําเป็นต้องจัดสรรอัตรากําลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสม
กับเป้าหมายการดําเนินการ โดยมุมมองน้ีเป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดําเนินการอยู่น้ันครบถ้วนและตรง
ตามภารกิจหรืทอไม่ อย่างไร หากงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตรากําลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม้ต้องดําเนินการแล้ว     
อาจทําให้การจัดสรรกําลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
กําลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  ๓.๒   กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของตําบลเมืองพะไลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกําลังคน : Supply pressure เป็นการนําประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่    
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ 
โดยในส่วนน้ีจะคํานึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกําหนดระดับช้ัน
งานในแต่ละประเภท เพ่ือให้การกําหนดตําแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
โดยหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทํางานของ
องค์กร ดังน้ันในการกําหนดอัตรากําลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการ
พิจารณาว่าตําแหน่งที่กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหน่ง
เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
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  ๓.4. การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนําข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานที่ว่า งานใดท่ีต้องมีกระบวนการและเวลา ที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากําลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นน้ันงานบางลักษณะ เช่น งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งาน
เทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการประเภทไม่สามารถกําหนดเวลามาตรฐานได้ ดังน้ัน การคํานวณเวลาท่ีใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน จึงทําได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็น
ข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากน้ัน ก่อนจะคํานวณ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจําเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นการนําผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ต้องใช้สําหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนับสําคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/
เกลี่ยอัตรากําลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด 
 
 

๔ 



  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นดารสอบถามความคิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนําประเด็นต่าง ๆ อย่างเร่ืองการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน  
3 ประเด็น ดังน้ี 
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เน่ืองจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพ้ืนที่น้ันจะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกําหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทําให้เกิดตําแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการน้ัน
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องเกษียณอายุราชการ เน่ืองจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังน้ัน อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตําแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนตําแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการน้ัน ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจ
ทําให้การกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององค์กรอ่ืน ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนําข้อมูลของอัตรากําลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ
อัตรากําลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก.และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมุติฐานว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากําลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาการพัฒนา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจํานวนกรอบ
อัตรากําลังเป็นสําคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลัง     
ที่เป็นระบบมากข้ึน นอกจากน้ันยังมีจุดมุ่งเน้นในส่วนราชการการพิจารณาการกําหนดตําแหน่งที่เหมาะสม         
( Right Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการ
กําหนดกรอบตําแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการในบาง
ลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางานก็กําหนด ก็พบว่า
เป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน ก็กําหนด
ตําแหน่งในงานลักษณะน้ีเป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นน้ีก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนด
กรอบอัตรากําลังในลักษณะงานน้ีเป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจํานวนตําแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากําลัง ( Effective Man Power Planning 
Framework) น้ีจะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากน้ันการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทําให้ส่วนราชการ สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ใน
เรื่องอ่ืน ๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทําให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย 
อัตรากําลังระหว่างหน่วยงาน 
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- การจัดทํากระบวนการจริง ( Work process) จะทําให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนําไปใช้วัด 
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามรารถนําผลการจัดทํา
กระบวนการและเวลามาตรฐานน้ีไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ ( process Re-engineer) อันจะนําไป 
สู่การใช้อัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะทําให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน 
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม / ลดลง 
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4.   สภาพปญัหาของพืน้ทีแ่ละความต้องการของประชาชน 
  เพ่ือให้การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีความ
ครบถ้วน  สามารถดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขต     
พ้ืนที่ว่ามีปัญหาอะไร  และมีความจําเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่สําคญั   
๔.๑ . สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
1. ดา้นกายภาพ  
 ที่ตั้งของตําบลเมืองพะไล 
 ตามคําบอกเล่าของคนเก่าแก่ที่อาศัยในหมู่บ้าน กล่าวว่า ราวปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ครอบครัวของนายทน  
จันพินิจ และนางหลง  ใจดี  สองครอบครัวน้ีได้อพยพจากทางใต้  โดยทั้งสองเป็นคนพ้ืนเมืองของคนโคราช      
ได้เดินทางมาเพ่ือแสวงหาที่ต้ังทํามาหากิน  จนกระทั่งมาพบสระโบราณซึ่งมีนํ้าใสสะอาด  รอบสระมีเศษก้อนหิน
กระจัดกระจายและต้นพะไลขึ้นเต็มไปทั่ว  จึงต้ังหลักปักฐานทํามาหากินต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาท่านกล่าวว่าเดิม  
ที่แห่งน้ีเป็นเมืองเก่าของท้าวกําพร้าซึ่งได้หายสาบสูญไปในบ่อไก่แก้ว  หัวหน้าหมู่ บ้านจึงต้ังช่ือบ้านว่า            
“บ้านพะไล”  โดยถือเอาต้นพะไล  ซึ่งเป็นพืชตระกูลว่านชนิดหน่ึงที่เกิดขึ้นมากมายในสระน้ันเป็นช่ือของตําบล 
 เมื่อการขยายตัวของหมู่บ้านพะไลกระทั่งเกิดเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้น   ก็มีหมู่บ้านหลุบทุ่มและบ้านแดง
น้อยต้ังเป็นหมู่บ้านใหม่ตามมา  ทั้งสามหมู่บ้านได้ใช้บริการเก่ียวกับการศึกษา  และศาสนาร่วมกับคนรุ่นก่อน  
ซึ่งทั้งสามหมู่บ้านอยู่ภายใต้การปกครองตําบลกุดจอก ต่อมาได้แยกตัวขึ้นกับตําบลบัวลายและตําบลหนองหว้า
ตามลําดับ  ครั้งสุดท้ายได้แยกการปกครองขึ้นตรงต่อตําบลเมืองพะไล เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๐  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 

ลักษณะทางภูมิศาสตร ์
 ทําเลท่ีต้ังตําบล  ตําบลเมืองพะไล  ๑  ใน  ๔  ตําบลในเขตอําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ตําบล
เมืองพะไล  มพ้ืีนที่ทั้งหมดประมาณ  ๓๔.๒๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๑,๔๑๔  ไร่  มีอาณาเขต  ดังน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดกับตําบลบัวลาย   อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากก่ึงกลาง   
ลําห้วยขี้หนูทางทิศเหนือ  ของบ้านหนองเรือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  ไปทางทิศตะวันออกตามสันเนิน       
จดก่ึงกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านวังโพน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๙๔๕  จดก่ึงกลางทางสาธารณะทาง
ทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐  รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก  ติดกับตําบลหนองหว้า  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
ก่ึงกลางทางสาธารณะทางทิศใต้ของบ้านหนองจาน  บริเวณพิกัด  TC  ๓๙๓๓๔๐   ไปทางทิศใต้ตามทาง
สาธารณะสายฝาผนังหนองตาดน้อย  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  
๓๘๑๓๑๕  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางสาธารณะสายฝาผนัง – หนองตาดน้อย  จดทางทิศเหนือของ
บ้านหนองตาดน้อย  บริเวณพิกัด  TC  ๓๘๔๓๙๐  ไปทางทิศใต้ตามแนวหลักเขตตําบล  และทางสาธารณะสาย
หนองหว้า-บ้านแฝก  จดคันนาทางทิศใต้ของบ้านหนองหว้า  บริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  รวมระยะทาง      
ด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  
 ทิศตะวันตก  ติดกับตําบลบัวลาย   อําเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
ก่ึงกลางลําห้วยยางทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อบริเวณ  TC  ๓๔๑๒๗๗  ไปทางทิศเหนือตามลําห้วยยาง  
และลําห้วยขี้หนูจดบ้านหนองเรือทางทิศเหนือบริเวณพิกัด  TC  ๓๔๕๓๔๗  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก 
ประมาณ  ๙  กิโลเมตร 
 
 

สภาพปัญหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 
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 ทิศใต้  ติดกับตําบลสามเมือง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคันนาทางทิศ
ใต้ของบ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด  TC  ๓๖๙๒๘๐  ไปทางทิศตะวันตกตามคันนาจดก่ึงกลางลําห้วยยางทางทิศ
ตะวันออกของบ้านตะคร้อ บริเวณพิกัด TC  ๓๔๑๒๗๗  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๓ กิโลเมตร 
 
 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของตําบลเมืองพะไล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน (Tropical 
monsoon climate) โดยทั่ วไปขึ้ นอ ยู่ กับ อิท ธิพลของมรสุมที่ พั ดประจําฤดูกาล  2  ชนิด  คือ  มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยต้ังแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทําให้ตําบลเมืองพะไลมี
อากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเล และมหาสมุทร
เข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทําให้มีฝน
ตกชุมทั่วไป แบ่งได้ 3 ฤดู ดังนี้ 

ฤดูร้อน  เริม่ต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม ท้องฟ้าโปร่งใส อากาศร้อนถึง
ร้อนจัด 

ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ฝนตกน้อยและมักทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 

ฤดหูนาว  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวและแห้ง   

ลักษณะของดนิ   
1)  ดินค่อนข้างเป็นทรายท่ีลุ่ม มีเน้ือที่ประมาณ 13,583 ไร่ หรือร้อยละ 63.43 ของเน้ือที่ตําบล

สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ คลาดลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว
ถึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า  

 2) ดินค่อนข้างเป็นทรายที่ดอน มีเน้ือที่ประมาณ 1,577 ไร่ หรือร้อยละ 7.36 ของเน้ือที่ตําบล 
สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายนํ้าของดินดี ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตํ่า   
 3) ดินทรายจัดที่ดอน มีเน้ือที่ประมาณ 4,653 ไร่ หรือร้อยละ 21.73 ของเนื้อที่ตําบล สภาพ
พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายนํ้าของดินดี ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตํ่า 
 

 

ลักษณะของแหล่งน้ํา 
มีเน้ือที่ประมาณ 431 ไร่ หรือร้อยละ 2.01 ของเน้ือที่ตําบล เขตน้ีกําหนดขึ้นจากแหล่งนํ้าตาม

ธรรมชาติ โดยแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยบ้านแดงน้อย หนองแวง หนองดินแดง      
หนองหลุบทุ่ม หนองหัวสะพาน หนองฝาผนัง หนองโจกโหลก หนองกกดู่ และคลองอีสานเขียว 

 

ลักษณะของไม้และปา่ไม้ 
มีเน้ือที่ประมาณ 570 ไร่ หรือร้อยละ 2.66 ของเน้ือที่ตําบล พ้ืนที่ในเขตนี้เป็นพ้ืนที่ป่านอกเขตป่า

สงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ พ้ืนที่ในเขตป่าเหล่าน้ีจํานวนมากได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบหรือวิธี
ที่ไม่เหมาะสม สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงที่ค่อนข้างราบเรียบ อยู่บริเวณตอนบนและตอนล่างของตําบล 
กระจายอยู่เป็นหย่อมๆ บริเวณแนวริมนํ้าที่สาธารณประโยชน์หรือใกล้แหล่งชุมชน  

 
 

๘ 



 
 

 2. ดา้นการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  

ตําบลเมืองพะไล แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
ทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังน้ี   
 หมู่ที่  ๑  บ้านฝาผนัง ผู้ปกครอง  นายศราวุฒิ วันณะปะโค ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๒  บ้านแดงน้อย ผู้ปกครอง  นายสุทัศน์  ชุนไธสง กํานันตําบลเมืองพะไล 
 หมู่ที่  ๓  บ้านพะไล ผู้ปกครอง  นายไพรวัลย์  ชัยนิคม ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๔  บ้านหลุบทุ่ม   ผู้ปกครอง  นายเสนาะ  โคกสีนอก ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๕  บ้านสระน้ําเที่ยง  ผู้ปกครอง  นายแสงอารมย์  นามวงษา ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๖  บ้านเพ็ดน้อย ผู้ปกครอง  นายนฤเบศ  เขตคาม ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๗  บ้านหนองเรือ ผู้ปกครอง  นายนพรัตน์  โชติไธสง ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๘  บ้านโนนสะอาด ผู้ปกครอง  นายสิงห์  สาฆ้อง  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  ๙  บ้านหนองแก ผู้ปกครอง  นายชู  หาลิตะวัน  ผู้ใหญ่บ้าน 

 2.2 เขตการปกครอง  
 การเลือกต้ัง องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีการดําเนินการเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556  
 

 - ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกมาจากการ
เลือกต้ังหมู่บ้านละ  2  คน  ตําบลเมืองพะไล  มีทั้งสิ้น  9  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพะไล จํานวน 18 คน ดังน้ี 
  ๑.  นายทองสุข  ผิวผ่าน  ประธานสภา อบต. 
  ๒.  นายทองสุข  การปลูก  รองประธานสภา อบต. 
  ๓.  นายมงคล  มูลแก่น  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑ 
  ๔.  นายอัครพล  เตตานัง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๑  
  ๕.  นายอุดร  แพงไธสง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๒ 
  ๖.  นายฤทธ์ิ  สีมา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ 
  ๗.  นายธีรเดช  ยะสีดา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๓ 
  ๘.  นายธงไท  ลายทอง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๔ 
  ๙.  นายสําราญ  ภิรมย์จิตร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๔ 
  ๑๐. นายสุชาติ  วรรณปะโค สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕ 
  ๑๑. นายเจียม  ทุทมุมา  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๕ 
  ๑๒. นายถาวร  ศรซีาแอน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
  ๑๓. นายบุญเหลือ  สีนามบุรี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๖ 
  ๑๔. นายเวชสิทธ์ิ  เทพอินทร ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๗ 
  ๑๕. นางคําปน  ราชสมบัติ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๗ 
  ๑๖. นายสายณัห์  สดศรี  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๘ 
  ๑๗. นายสุเวช  ปัตวงษ์  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๙ 
  ๑๘. นายประเสริฐ  วรรณปะเขา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่  ๙  

 

๙ 



 

 - ฝ่ายบรหิารองค์การบรหิารส่วนตาํบลเมืองพะไล ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้บริหาร จํานวน 
2 คน และเลขานุการผู้บริหาร จํานวน 1 คน ดังน้ี 
  ๑.  นายกิตติศักด์ิ  พร้อมจิตต์ นายก อบต.เมอืงพะไล 
  ๒.  นายดาว  จันภิรมย์  รองนายก อบต.เมืองพะไล 
  ๓.  นายบุเรงนอง  วันณะปะโค  รองนายก อบต.เมืองพะไล 
  ๔.  นางสาววิสาร์กร  จันดิษฐ เลขานุการนายก อบต.เมืองพะไล 
 3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกีย่วกบัประชากร 
 จํานวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสํานักทะเบียนราษฎร์อําเภอบัวลาย  
ณ  เดือน กันยายน  ๒๕๕9  ของตําบลเมืองพะไล  มีจํานวนทั้งสิ้น  ๔,๑33  คน  จําแนกเป็น ชาย ๒,๐๕0  คน  
หญิง ๒,๐83 คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๒๐.๒๒ คน/ตารางกิโลเมตร และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,207  
ครัวเรือน  จําแนกได้ ดังน้ี 

หมู่ที ่ บา้น 
จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร (คน) 
ชาย หญงิ รวม 

๑ ฝาผนัง 221 416 418 834 
๒ แดงน้อย 178 289 326 615 
3 พะไล 117 208 213 421 
4 หลุบทุ่ม 74 121 131 252 
5 สระน้ําเที่ยง 63 105 89 194 
6 เพ็ดน้อย 172 258 288 546 
7 หนองเรือ 155 305 301 606 
8 โนนสะอาด 70 130 119 249 
9 หนองแก 157 218 198 416 

รวม 1,207 2,050 2,083 4,133 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  จํานวน  3  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านฝาผนัง โรงเรียน
บ้านแดงน้อย  และโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย   
 - โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) จํานวน ๑ แห่ง คือ โรงเรยีนบ้านแดงน้อย 
 - ที่อ่านหนังสอืพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  จํานวน  ๙  แห่ง 
 - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต้ังอยู่ หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองพะไล จํานวน 1 แห่ง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  จํานวน  ๑  แห่ง 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
ช้ัน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

อนุบาล ๑๘ ๒๒ ๔๐ 

อนุบาล - - - 

รวม ๑๘ ๒๒ ๔๐ 

 บุคลากร ผู้ดูแลเด็ก ชาย จํานวน - คน หญงิ จํานวน ๒ คน และแม่บ้าน จํานวน ๑ คน รวม ๓  คน   

๑๐ 



 4.2 การสาธารณสขุ 
  - โรงพยาลบาลบัวลาย จํานวน ๑ แห่ง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมูท่ี่ ๕ บ้านสระนํ้าเที่ยง   
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองพะไล (สถานีอนามัยประจําตําบล) จํานวน ๑ แห่ง  
ต้ังอยู่เลขที่  ๑๐๖  บ้านแดงน้อย  หมู่ที ่ ๒ ตําบลเมืองพะไล  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
   

 4.3 อาชญากรรม0 
  - สถานีตํารวจภูธรบัวลาย  จํานวน  1  แห่ง  ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองพะไล 
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
  - ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีป้อมจุดตรวจทุกหมู่บ้าน จํานวน 9 
ป้อม และเป็นพ้ืนที่ที่มีการก่ออาชญากรรมน้อยมาก ไม่เคยมีเหตุรุนแรง เช่น การลักทรพัย์ และการทะเลาะวิวาท
แต่ไม่บ่อยคร้ัง 
 

 4.4 อาชญากรรม 
  - ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ถือว่าเป็นพ้ืนที่ติดเมือง จึงทําให้มีปัญหา
ด้านยาเสพติดบ้างบางส่วน 
 4.5 การสังคมสงเคราะห ์
  - ผู้ติดเช้ือ  HIV  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีจํานวน ๑๐ คน (ชาย ๔  คน  
หญิง ๖ คน)  ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลบัวใหญ ่
 - ผู้สูงอายุ ในเขตตําบลเมืองพะไล ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพะไล จํานวน ๕๕๙ คน 
 - ผู้พิการทุพพลภาพ จํานวน ๘๙ คน แบ่งเป็นชาย จํานวน ๕๗ คน หญงิ จํานวน ๓๒ คน 
   

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 เส้นทางการคมนาคมและการคมนาคมภายในเขตอําเภอส่วนมากใช้การเดินทางโดยรถยนต์      
ส่วนการคมนาคมต่างอําเภอหรือต่างจังหวัดใช้ทางรถยนต์  หรือทางรถไฟ  โดยมีสถานีรถไฟที่ตลาดหนองบัวลาย 
 

 5.2 การไฟฟา้ 
 ปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ทั้งสิ้น จํานวน
1,207 ครัวเรือน สามารถให้บริการไฟฟ้าได้ 1,207 ครัวเรือน ยังมีครัวเรือนขยายไปอยู่ตามพ้ืนที่การเกษตร 
และองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล กําลังดําเนินการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ 
พิจารณาดําเนินการติดต้ัง และบริการขยายเขตไฟฟ้าแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต่อไป 
 5.3 การประปา  
 ระบบประปาหมู่บ้าน มีใช้ครบทุกหมู่บ้าน  

 5.4 โทรศพัท ์
 เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้พ้ืนที่มีค่ายผู้ให้บริการ ที่คลอบคลุ่มพ้ืนที่ ได้แก่ 
TT&T TOT CAT และ 3BB  ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้บริการโทรศัพท์มือถือซึ่งมีทั้งระบบ AIS , TRU และ 
DTAC  
 5.5 ไปรษณย์ีหรือการสื่อสารหรือการขนสง่ 
 ในพ้ืนที่ตําบลเมืองพะไล มีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จํานวน 1 คน รับผิดชอบการรับ/ส่ง วันละ 1 ครั้ง   

๑๑ 



 6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวเหนียว 
พันธ์ุ กข 6 ข้าวจ้าว พันธ์ุมะลิ 105 และพันธ์ุอ่ืนๆ เล็กน้อย รองลงมา ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อย ตามลําดับ 
 

 6.2 การประมง 
 ประชากรส่วนใหญ ่จะเลี้ยงปลาตามธรรมชาติเพ่ือเป็นอาหารสําหรับการยังชีพ เป็นส่วนใหญ ่
 6.3 การปศสุตัว์ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ โดยมีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวเหนียว 
พันธ์ุ กข 6 ข้าวจ้าว พันธ์ุมะลิ 105 และพันธ์ุอ่ืนๆ เล็กน้อย รองลงมา ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อย ตามลําดับ 
 

 6.4 การบริการ 
 - โรงแรม/ที่พัก 1 แห่ง ต้ังอยู่พ้ืนที่สระน้ําเที่ยง หมู่ที ่5  
 - ร้านค้าของชํา 19 แห่ง กระจายตามหมู่บ้านในเขตตําบลเมืองพะไล 
 - โรงสีข้าว 15 แห่ง กระจายตามหมู่บ้านในเขตตําบลเมืองพะไล  
 - ฉางข้าว 5 แห่ง 
 - โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1 แห่ง ต้ังอยู่บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4 
 

 6.5 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
 การรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม กลุ่ม
หัตถกรรม (กระต๊ิบข้าว) กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย และกลุ่มผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เป็นต้น  
 
  7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
 7.1 ข้อมูลดา้นเกษตร 

หมู่
ที่ 

บ้าน 
ประเภทของการเกษตร ผลผลิต

เฉลี่ย 
(ก.ก./ไร่) 

ต้นทุนการ
ผลิตเฉล่ีย 
(ก.ก./ไร่) 

ราคาขาย
โดยเฉล่ีย 
(บาท/ไร่) 

ทํานา 
(ครัวเรือน) 

ทําไร่ 
(ครัวเรือน) 

ทําสวน 
(ครัวเรือน) 

เลี้ยงสัตว์
(ครัวเรือน) 

1 ฝาผนัง 212 5 2 25 450 3,000 5,000 
2 แดงน้อย 158 8 4 28 450 3,000 5,000 
3 พะไล 101 4 - 18 450 3,000 5,000 
4 หลุบทุ่ม 74 - - 22 450 3,000 5,000 
5 สระน้ําเที่ยง 58 2 - 5 450 3,000 5,000 
6 เพ็ดน้อย 150 1 1 21 450 3,000 5,000 
7 หนองเรือ 141 2 - 19 450 3,000 5,000 
8 โนนสะอาด 59 2 - 14 450 3,000 5,000 
9 หนองแก 131 1 - 18 450 3,000 5,000 

รวม 1,084 25 7 170 - - - 
 

 7.2 ข้อมูลแหล่งน้าํเพือ่การเกษตร 
  7.2.1 แหล่งน้ําตามธรรมชาต ิได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยบ้านแดงน้อย หนองแวง หนองดินแดง 
หนองหลุบทุ่ม หนองหัวสะพาน หนองฝาผนัง หนองโจกโหลก หนองกกดู่ และคลองอีสานเขียว  

๑๒ 



  7.2.2 แหล่งน้ําทีส่ร้างขึน้ (แหลง่น้าํเพือ่การอุปโภค/บริโภค) 
  ๑)  ฝาย       จํานวน    8  แห่ง 
  ๒)  บ่อนํ้าต้ืน      จํานวน    ๗  แห่ง 
  ๓)  บ่อโยก      จํานวน  ๑๒  แห่ง 
  ๔)  ประปา         จํานวน    ๙  แห่ง 
  7.2.3 โครงการพฒันาแหลง่น้ําผิวดิน 
  โครงการชลประทานขนาดเล็ก มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บนํ้าวังขอนสัก (เขต
ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ,2551) เป็นโครงการเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 
 

 8. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 8.1 การนบัถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในพ้ืนที่ จํานวน 8 แห่ง  
 8.2 ประเพณแีละงานประจําป ี
 ชาวบ้านตําบลเมืองพะไล มีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่คนท้องถิ่นอีสานได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
จนกลายเป็นประเพณี ฮีตสิบสอง ได้แก่ บุญประเพณี ดังน้ี 
  1. บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย 
  2. บุญคูณลานหรือบุญเดือนย่ี 
  3. บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 
  4. บุญเผวสหรอืบุญเดือนสี่ 
  5. บุญสรงนํ้าหรือบุญเดือนห้า (สงกรานต์) 
  6. บุญบ้ังไฟหรือบุญเดือนหก 
  7. บุญซําแฮกหรือบุญเบิกบ้านหรือบุญเดือนเจ็ด 
  8. บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด 
  9. บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 
  10. บุญข้าวสาก หรือบุญเดือนสิบ 
  11. บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
  12. บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง 

  9. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 พ้ืนที่ตําบลเมืองพะไล มีเขตพ้ืนที่ป่าไม้ มีเน้ือที่ประมาณ 570 ไร่ หรือร้อยละ 2.66 ของพ้ืนที่ทั้ง
ตําบล พ้ืนที่ในเขตน้ีเป็นพ้ืนที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพไม้สมบูรณ์ พ้ืนที่ในเขตป่าเหล่าน้ีจํานวนมากได้
ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบหรือวิธีที่ไม่เหมาะสม  
 เขตแหล่งนํ้า มีเน้ือที่ประมาณ 431 ไร่ หรือร้อยละ 2.01 ของพื้นที่ทั้งตําบล เขตน้ีกําหนดขึ้นจาก
แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ โดยแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยบ้านแดงน้อย หนองแวง       
หนองดินแดง หนองหลุบทุ่ม หนองหัวสะพาน หนองฝาผนัง หนองโจกโหลก หนองกกดู่ และคลองอีสานเขียว 
       ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตําบล         
เมืองพะไลจากการได้ทําประชาคมหมู่บ้าน และใช้ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ข้อมูล กชช ๒ ค. และ
ข้อมูลการจัดทําแผนแม่บทชุมชนของตําบลเมืองพะไล  สรุปได้ 7 ด้าน ดังน้ี 

 ๑. ด้านเศรษฐกิจ     ๒. ด้านสังคม   
 ๓. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     ๔. ด้านสาธารณสุข 
 ๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. ด้านการเมือง การบริหาร  

๑๓ 



 
 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตําบลในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 

สภาพปญัหาของพื้นที ่ ความต้องการของประชาชน 
๑. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการดําเนินงาน 
    ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต้นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลิตตกตํ่า 

๑.  สร้างงานในชนบทเพ่ือส่งเสริมรายได้ครัวเรือน 
๒.  สนับสนุนให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
๓.  ต้องการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสริมนอกจาก  
ภาคการเกษตร 
4.ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาชีพต่าง ๆและสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่
ในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง  
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตร สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ในการดําเนินชีวิตของประชาชน ครอบครัวและ
การประกอบอาชีพทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

๒. ด้านสังคม 
   ๑) สวัสดิการสังคม ปัญหาผู้สูงอายุและ
เด็ก ถูกทอดทิ้ง 
   ๒) ความร่วมมือ การรวมตัวภายในชุมชน 
   ๓) ความผูกพันในครอบครัว 
   ๔) การแพรร่ะบาดของยาเสพติด 

๑.  รณรงค์ให้มีจิตสํานึกรักบ้านเกิด  
๒ .  รณรงค์ปลูกจิตสํานึกต่อต้านยาเสพติดและเฝ้าระวังปัญหา  
ยาเสพติดในพ้ืนที่ 
3.สร้างงานในชนบทเพ่ือป้องกันแรงงานอพยพเข้าเมืองหลวง 
4. ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน 
5. ส่งเสริมใหส้ถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง 
6. เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยธรรมชาติ 
7. จัดสรรงบประมาณเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
8. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

๓. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑) เส้นทางคมนาคม 
   ๒) ไฟฟ้า 
   ๓) การสื่อสาร 
   ๔) ระบบประปา 
   5) แหล่งนํ้า 

๑.  ก่อสร้างถนน เส้นทางสัญจรให้มีมาตรฐาน 
๒ . ขยายเขตและติดต้ังโคมไฟสาธารณะให้ครบทุกหมู่บ้าน 
3. จัดให้มีนํ้าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 
4.ทําการขุดลอกแหล่งนํ้าที่ต้ืนเขินพร้อมกําจัดวัชพืช 
 

๔. ด้านสาธารณสุข 
   ๑) โรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ  
   ๒) สุขภาพอนามัย 
   ๓) การบริการด้านสาธารณสุขมลูฐาน 

1.ให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานของตนเองให้กับ
ประชาชน 
2. ให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
3.ออกข้อบังคับตําบลเพ่ือป้องกันเหตุรบกวนหรือเหตุรําคาญ 
4.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ให้แก่ อสม. 
และประชาชนในพ้ืนที่ 
5.สนับสนุนให้ความรู้ด้านการสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและ
การป้องกันโรคติดต่อ 
 
 
 

๑๔ 



 
 

สภาพปญัหาของพื้นที ่ ความต้องการของประชาชน 
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๑) คณุภาพการศึกษา 
   ๒) ทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
   ๓) สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   ๔) วัดและศนูย์วัฒนธรรมในหมู่บ้าน 
   ๕) งานประเพณีต่างๆ  

1.ให้การสนับสนุน/กองทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน  
ทุนทรัพย์ 
2. ส่งเสริมฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
3.จัดหางบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เพียงพอ 
4. ส่งเสริมผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
5. สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและอาชีพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบตามอัธยาศัย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสําคัญทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ   
7. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่และเยาวชนรุ่นหลังสืบสานต่อไป 
                                                                         

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑) ปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
   ๒) มลภาวะเป็นพิษ 
   ๓) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
   ๔) ขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษ์  

๑  รณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนในตําบลรู้จักการคัดแยกขยะ 
๒.  รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
3. สร้างจิตสํานึกและสร้างความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และป่าสาธารณประโยชน์ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

 

๑๕ 



ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา 

ขอบข่ายและสภาพปัญหาของพื้นที่ พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
๑. ด้านเศรษฐกิจ 
   ๑) การประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
      - ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการดําเนินงาน 
   ๒) ปัจจัยการผลิต 
      - ต้นทุนการผลิตสูง 
      - ราคาผลผลิตตกต่ํา        

หมู่ที่ ๑-๙ กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาจะลดลงเมื่อ อบต.พยายามให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิตสินค้า/
การตลาด ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

๒. ด้านสังคม 
   ๑) สวัสดิการสังคม 
   ๒) ความร่วมมือ การรวมตัวภายในชุมชน 
   ๓) ความผูกพันในครอบครัว 
   ๔) การแพรร่ะบาดของยาเสพติด 

หมู่ที่ ๑-๙ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัยทํางานต้องไปทํางานต่างถิ่นมากขึ้น ทํา
ให้ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาดความใกล้ชิดกัน
เนื่องมาจากความจําเป็นทางเศรษฐกิจ   

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑) เส้นทางคมนาคม 
   ๒) ไฟฟ้า 
   ๓) การสื่อสาร 
   ๔) ระบบประปา 

หมู่ที่ ๑-๙ ประชาชนทั่วไป ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานติดต่อกัน
มาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความต้องการและความรุนแรงของ
ปัญหาในพื้นที ่

 
 
 

๑๖ 



 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
๔. ด้านสาธารณสุข 
   ๑) โรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ  
   ๒) สุขภาพอนามัย 
   ๓) การบริการด้านสาธารณสุขมลูฐาน 

หมู่ที่ ๑-๙, 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ในตําบล 

ประชาชนทั่วไป 
และสัตว์เลี้ยง 

ปัญหาลดลง โดย อบต.ทําการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน
ให้ตื่นตัวต่อการป้องกันโรค  และในปัจจุบันประชาชนได้ให้
ความสําคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 

๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑) คณุภาพการศึกษา 
   ๒) ทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
   ๓) สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   ๔) วัดและศนูย์วัฒนธรรมในหมู่บ้าน 
   ๕) งานประเพณีต่างๆ 

หมู่ที่ ๑-๙, 
สถาบันการศึกษาในตําบล 

 

เด็ก,เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

ปัญหาทรงตัว โดยด้านการศึกษายังขาดทิศทางที่ชัดเจนในนโยบาย
ระดับสูงและขาดแคลนบุคลากรผู้สอนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษา และด้านศาสนาและวัฒนธรรม นั้น ประชาชนห่างเหิน
มากขึ้น ทําให้เยาวชนขาดแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ๑) ปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
   ๒) มลภาวะเป็นพิษ 
   ๓) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
   ๔) ขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษ์  

หมู่ที่ ๑-๙ 
  

เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ขาดจิตสํานึกในการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

๗. ด้านการเมือง การบริหาร 
   ๑) บุคลากร 
   ๒) เครื่องมอืเครื่องใช้ เทคโนโลยี 
   ๓) ระบบการบริหารจัดการ 
     

อบต.เมืองพะไล ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนตําบล/ลูกจ้าง และ

สมาชิกสภา อบต. 
เมืองพะไล 

ปัญหาลดลงเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม
มากยิ่งขึ้นในการรองรับการถ่ายโอนงานและการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นที่มากยิ่งขึ้นทั้งปริมาณงานและงบประมาณ อบต.
จําเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว 

     

๑๗ 



                                                                       

 
 

 

 
 
 
5. ภารกิจ อํานาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนตําบล  

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ  
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน โดยเน้นการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี  
ประจําปี  2561 -  2564  ซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองพะไล  “ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอาชีพ   มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน”การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล จะสมบูรณ์ได้ 
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง   นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากน้ันยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพ น้ันจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ  
ได้กําหนดไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจ อาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

“ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาอาชีพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาแหล่งนํ้า 
 

การพัฒนาการเมือง และ
การบริหาร 

๑๘ 



                                                                       

 
 

 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  โดยมีกลยุทธ์/แนวทางการพฒันา  ดงันี ้

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน 
2. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน 
3. พัฒนาท่อลอดเหลี่ยมในหมู่บ้าน 
4. พัฒนาคูระบายนํ้าในหมู่บ้าน 
5. พัฒนาไฟฟ้าสาธารณะในตําบล 
6. พัฒนากระจกโค้งในตําบล 
7. พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการในหมู่บ้าน  

เช่ือมโยง  ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการนําปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

2. จัดส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุ่มสตร ี
3. จัดกลุ่มสตรีศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ 
4. จัดฝึกอบรมให้แก่ประขาชน 
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเดือนละ 1 ครั้ง 
6. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
7. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  (OTOP) ตําบลเมืองพะไล 

เช่ือมโยง  ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร
และเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด และยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ ยุทธศาสตร์   
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า  
2. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต. ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
4. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 

เช่ือมโยง  ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ 
นํ้าอย่างบูรณาการและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสาน    
ต่อแนวทางพระราชดําริ ยุทธศาสตร์ที่10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ํา  โดยมีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. พัฒนาสระนํ้า/แหล่งนํ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 
2. ขุดลอกคลอง/ลําห้วย/หนอง/บึง ภายในตําบล 
3. ก่อสร้างฝ้ายชะลอนํ้าในพ้ืนที่ตําบลเมืองพะไล 
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เช่ือมโยง  ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ 
นํ้าอย่างบูรณาการและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสาน    
ต่อแนวทางพระราชดําริ ยุทธศาสตร์ที่10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณ ีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เช่ือมโยง  ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และความม่ันคงของบ้านเมือง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร โดยมีกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

เช่ือมโยง  ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของ
บ้านเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีจุดเด่น และจุดแขง็ ดังน้ี 
 2.3.1 มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญ 
 2.3.2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทําการเกษตร 
 2.3.3 มีโครงการคมนาคมขนส่ง  สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  มีถนนสายหลกัตัดผ่าน 
 2.3.4 มสีินค้าพ้ืนเมืองของตําบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จาก 
รังไหม ผลิตภัณฑ์จักสานพ้ืนบ้าน  เป็นต้น 
 ฉะน้ัน ด้วยสภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรพัยากร 
ธรรมชาติ และปัจจัยที่เอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ
ตําบลเมืองพะไล ดังน้ี 

“เพิ่มขดีความสามารถทางการเกษตรทั้งข้าว  และผลติภณัฑ์พืน้บา้น 
เพื่อเปน็สนิคา้เศรษฐกิจภายในจังหวัด นาํส่งสูต่า่งจังหวัดทั่วประเทศ” 
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การวิเคราะหศ์ักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปจัจุบันและโอกาสการพฒันาอนาคตของตาํบล ด้วยเทคนิค SWOT analysis 
 

ด้าน 
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะหจ์ุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะหอ์ุปสรรค 
(T = Threat) 

ด้านสังคม -มีผู้นําที่ดี มีความเข้มแข็ง 
-ประชาชนมีความรักความสามัคคี มีการ
รวมตัวกัน 
-ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่น 
-ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ไม่เกิดการ
ว่างงาน 
-หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมีการ
ร่วมมือให้ความช่วยเหลือ 
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-งบประมาณมีจํานวนจํากัดในการ
เร่งการพัฒนา ทําให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างช้าๆ  
-การให้ความสาํคัญในการพัฒนา 
ส่งเสริมด้านสังคมยังน้อยอยู่ 

-รัฐบาลมีนโยบายในการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างจริงจัง 
-แนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เน้น “คน” เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา 
-ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
-นโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

-ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เน้น
ทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตใจ 
-การแข่งขันทางสังคมเพื่อความอยู่
รอด 
-วัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามามี
บทบาทต่อแนวความคิดและวิถีการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน 
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ด้าน 
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะหจ์ุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะหอ์ุปสรรค 
(T = Threat) 

ด้านสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-มีสถานให้บรกิารด้านสาธารณสุข 
-มีความพร้อมด้านบุคลากรในการ
ให้บริการสาธารณสุข 
-ประชาชนให้ความสําคัญ สนใจดูแล
รักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น 

-ประชาชนมีการออกกําลังกาย
น้อย 
-ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณสุขไมท่ั่วถึง 
-บุคลากรทางการศึกษา (คร)ู มี
น้อย 

-นโยบายรัฐบาลตามโครงการ
รักษาพยาบาลฟรี 
-การถ่ายโอนตามโครงการต่างๆ 
เช่น อาหารเสริม (นม) โรงเรยีน 
อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการ
สอน 

-การระบาดของโรคติดต่อ 
-ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ยังไม่ชัดเจน 
-ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

  -มีบุคลากรที่มคีามรู้ความสามารถด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 
-มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการ
รองรับนักเรียน 

-ขาดแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ใน
การศึกษาเพิ่มเติม 
-คนให้ความสนในในศาสนา
วัฒนธรรมน้อยลง 

-การขยายโอกาสทางการศึกษา  

ด้านเศรษฐกิจ -มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลไม ้
หลากหลายชนิด  
-การรู้จักแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิต 
-มีสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 
๔-๕ ดาว 
-มีโรงงานอุตสาหกรรม 
-มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

-มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใน
การกําจัดศัตรูพืช 
-คุณภาพผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน 
-ขาดดารส่งเสริมด้านการตลาด 
การกระจายผลผลิตทาง
การเกษตร 
-เกษตรกรขาดความรู้ในการ
พัฒนาสินค้าและด้านการตลาด 
-ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน  

-โครงการสนับสนุนสินค้าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
-โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และธุรกิจ
ชุมชนอื่นๆ  
-การแทรกแซงราคาสินค้า 
-นโยบายรัฐบาลตามโครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อใช้เป็น 

-ราคาผลผลิตตกต่ํา 
-ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตสูง 
-ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศตกต่ํา 
-การเกิดภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องจาก
ราคาสินค้าและราคาน้ํามันที่ผันผวน 
-อัตราดอกเบี้ยตกต่ํา 
-การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ํา
ท่วม ทําใหผ้ลผลิตได้รับความเสียหาย 
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ด้าน 
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะหจ์ุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะหอ์ุปสรรค 
(T = Threat) 

  เกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอก
ระบบ 
-ขาดการเก็บออม 
-ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้าน
การเกษตร 

หลักทรัพย์ค้ําประกันได้ 
-การคมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
-มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียบพร้อม 
-การให้ความสาํคัญด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
-มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการ
ร่วมกันดูแล รกัษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ 
-การก่อสร้างยังไม่ได้มาตรฐาน 

-การถ่ายโอนงาน งบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-การเกิดภัยน้ําท่วมทําให้ถนนได้รับ
การชํารุดเสียหาย 
-รถบรรทุกที่มบีรรทุกน้ําหนักเกินกว่า
ที่กําหนดวิ่งผ่าน 

ด้านการเมือง การบริหาร
จัดการ 

-สมาชิกสภา อบต.มีการประสานงาน
ร่วมมือกันทํางานไม่มีความขดัยัง 
-การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ
ดําเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ 
-การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 
-บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
-อบต.มีความอิสระในการดําเนินงาน  

-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํางาน ตรวจสอบการทํางานมี
น้อย 
-บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
-ระบบการบริหารงานในองค์กรยัง
มีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง 
-ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจในการรับ
การถ่ายโอนซึ่งมีความสับสนและ
ยุ่งยากอยู่บ้าง 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดให้มี
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ
และบุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น 
-การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงาน 

-ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มีความ
ยุ่งยากและเกิดความสับสนในทาง
ปฏิบัติ 
-การมีอคติ ความไม่เชื่อมั่นในการ
บริหารงานของ อบต. 
-ข้อจํากัดด้านระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ  
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ด้าน 
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะหจ์ุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะหอ์ุปสรรค 
(T = Threat) 

 การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ทันท่วงที 

-อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจําเป็นและ
ต้องการ 

  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

-มีกลุม่ผู้ใช้น้ํา 
-มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์
-มีรถเก็บขยะและให้การบริหารจัดเก็บ
ขยะภายในตําบล 

-คุณภาพน้ํายังไม่ดี เป็นสนิม 
-ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-มลภาวะเสื่อมโทรม 
-การให้บริการจัดเก็บขยะยังไม่
ทั่วถึง  

-การรณรงค์ สง่เสริมให้ท้องถิน่มี
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

-การบุกรุกที่ ดินสาธารณยังคงมีอยู่
และยาก ต่อการทํ าความ เข้ าใจที่
ถูกต้องตรงกัน   
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 การวิเคราะหศ์ักยภาพของบคุลากร  ด้วยเทคนิค SWOT analysis 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับองค์กร  ซึ่งช่วย
ผู้บริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง
ขับเคล่ือน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อน
ที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังน้ี    

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์

หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสน้ัน 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกดั องค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองพะไล (ระดบัตัวบคุลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2.  มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทําให้การทํางานละเอียดรอบ
ครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
4. เป็นคนในชุมชนสามารถทํางานคล่องตัว  โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
5.บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพเจตคติและพฤติกรรม
ที่ดีในการให้บริการประชาชน 
 
 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2.  มีภาระหน้ีสิน 
3.ความซ้ําซ้อนของานและความไม่ชัดเจนในหน้าที่ 
ที่ได้รับผิดชอบ 
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โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทําให้เกิดความ
ร่วมมือในการทํางานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจํากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้าง  รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของ
งาน 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
วิเคราะหป์จัจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพะไล  (ระดบัองค์กร) 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
ภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมใหม้ีการนําความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
7.มีการทดลองงานและฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานใหม ่
8.มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ 
 ด้านต่าง ๆที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. เมื่อในพ้ืนที่เกิดปัญหา ทําให้บางสายงาน มีบุคลากรไม่
เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารสํานักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.เป็นอย่างดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทําให้รู้ สภาพพ้ืนที่ 
ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโทเพ่ิมขึ้น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการช่วย
ให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
6.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอ่ืนได้
จัดฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
ตามภารกิจและส่งเสริมการศึกษาต่อเน่ือง  ให้กับบุคลากร 
7. มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการช่วยทํางานให้ทันต่อความต้องการ
ของประชาชนที่มาขอรับบริการ 
8.มีการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 
 

ข้อจํากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน  
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จํากัดทําให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทํางาน
ได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จํานวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. 
ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการ
แก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส      
ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  กําหนดวิธีการ
ดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งน้ีสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 ๕.๑ ภารกิจ อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

หน้าที่ต้องทําตามมาตรา  ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามจําเป็นและสมควร 

หน้าที่ที่อาจจัดทําตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๑) ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
(๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
(๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(๑๐)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) การท่องเที่ยว 
(๑๒) การผังเมือง 
 
 
 

๒๗ 



                                                                       

 
 

 

๕.๒ ภารกิจ อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ ได้บัญญัติอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายนํ้า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

 (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 
 (๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
 (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 
 (๑๙) การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
 (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
 (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๒๕) การผังเมือง 
 (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (๒๘) การควบคุมอาคาร 
 (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
 

๒๘ 



                                                                       

 
 

 

ภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งภารกิจอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลออกเป็น  ๗ ด้าน ดังน้ี 

๑. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้
๑. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖ (๔) ) 
๒. การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕) ) 
๓. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา ทางระบายนํ้า ( มาตรา ๑๖ (๒) ,(มาตรา๖๗(๑) ,มาตรา ๖๘ ( ๓ ) 
๔. ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑) ) 
๕. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒) ) 
๖.การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕) (มาตรา ๖๘ (๑๓) 
๗. การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘) 

๒. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้ 
๑. การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))  

  ๒.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ( มาตรา ๑๖(๑๐)) 
๓.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
๔.การป้องกันและการควบคมุโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗  (๓)) 

  ๕. การจัดให้มกีารบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
มาตรา( ๖๘(๔) ,มาตรา ๑๖(๑๓) 

 ๖. บํารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
๗. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครันและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))  
๘.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๑๒)   
๙.การส่งเสริมการกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔) 

 
๓. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้

๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔),( มาตรา ๑๖ (๒๙)) 
๒.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน 

ชีวิตทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
๓. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗) ) 
๔. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘) ) 
๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๑๕)) 

       ๖ .การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓) 

๗.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา ๑๖(๑๖)) 
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้

๑.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 
 ๒.การส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖) ) 
 ๓. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา๑๖ (๗) ) 
 ๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘) , ๖๘(๑๒) ) 

๒๙ 



                                                                       

 
 

 

๕. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา ๖๘(๑๑) ) 
 ๗. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)  

๘. ให้มแีละส่งเสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕) ) 
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๖๗(๗)) 
   ๒. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖(๒๔)) 

    ๓. การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗)) 
๔. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

(มาตรา ๖๗ (๒)) 
   ๕.การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย (มาตรา ๑๖ (๑๘) 
๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้

๑.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘)) 
๒. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
๓. การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))  

  ๔. การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม 
๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน มีภารกิจที่ เก่ียวข้อง ดังน ี้ 
๑ .การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา ๑๖(๑๖)) 
๒.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ 

จําเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 
  ๔.กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา๑๖ (๓๑) 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3 )ได้ดําเนินการวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล แล้ว พิจารณาเห็นว่า ภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่ได้     
แบ่งออกเป็น ๗ ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน     
ทุกสาขาการพัฒนาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



                                                                       

 
 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล นําภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5  มาวิเคราะห์แล้วพิจารณากําหนด
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่จําเป็นต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 ภารกิจหลัก 
  ๑. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔. การพัฒนาและสงเคราะห์ สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
๕. การส่งเสริมการเกษตร 
๖. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๗. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๘. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
 ภารกิจรอง 
  ๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
  ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  ๓. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๔. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  ๕. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกจิหลักและภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการ 

๓๑ 



                                                                       

 
 

 

 
 
 
 
7.  สรุปปญัหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  1 สํานัก 
 3 กอง  1 หน่วย คือ  

๑) สํานักปลัด อบต.  
๒) กองคลัง  
๓) กองช่าง  
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5) หน่วยตรวจสอบภายใน 

        ทั้งน้ี ได้กําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการ จํานวนทั้ งสิ้น 14 อัตรา อัตราว่าง 2 อัตรา 
ลูกจ้างประจํา จํานวน  ๑ อัตรา พนักงานจ้าง จํานวน 10 อัตรา โดยแยกออกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ           
ผู้มีคุณวุฒิ  จํานวน   6  อัตรา อัตราว่าง จํานวน  ๑ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา  รวมกําหนด
ตําแหน่งเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 25 อัตรา จํานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จ
ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภารกิจ แม้จะมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นในส่วนราชการ ซึ่งหาก
เปรียบเทียบจํานวนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล กับองค์การบริหารส่วนตําบลที่อยู่ในกลุ่ม/
ขนาดเดียวกัน (benchmarking) จะเห็นว่าการกําหนดอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล          
ไม่เพียงพอต่อภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากเดิม ปรากฏในภาคผนวก ก ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่
ละส่วนราชการ  จํานวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เมื่อนําเอาจํานวน
คนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน เพ่ือให้ได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อนําปริมาณ
ของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการกําหนดจํานวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ปรากฏในภาคผนวก ข 
จึงทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ต้องกําหนดโครงสร้างและกําหนดอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
อํานาจหน้าที่เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุข
ต่อไป 

 

 
   

 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  มีภารกิจ อํานาจหน้าที่ที่จะต้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒   โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ   ดังน้ี 

สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ 

๓๒ 



                                                                       

 
 

 

8.1  โครงสร้างส่วนราชการ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากาํลังปจัจุบัน 
(2558-2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตรากาํลังใหม่ 
(2561-2563) 

หมายเหต ุ
 

ปลดั อบต. (นกับรหิารงานทอ้งถ่ิน ระดบักลาง) 
๑. สํานกัปลดั องค์การบรหิารส่วนตําบล 
 ๑.๑ งานบรหิารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกต้ัง  

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3 งานกฎหมายและคด ี
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

       - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานอํานวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 

๑.5 งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอํานวยการและการประสานงาน 

๑.6 งานสงัคมสงเคราะหแ์ละสวัสดกิาร 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา 
 ผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสขุภาพ 
- งานข้อมูล 

๑.7 งานสง่เสริมอาชีพและพฒันาอาชพี 
- งานฝึกอบรมอาชีพ 
งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดําเนินการ 

ปลดั อบต. (นกับรหิารงานทอ้งถ่ิน ระดบักลาง) 
๑. สํานกัปลดั องค์การบรหิารส่วนตําบล 
 ๑.๑ งานบรหิารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกต้ัง  

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3 งานกฎหมายและคด ี
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

       - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานอํานวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 

๑.5 งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอํานวยการและการประสานงาน 

๑.6 งานสงัคมสงเคราะหแ์ละสวัสดกิาร 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  
ผู้พิการ 
- งานส่งเสริมสขุภาพ 
- งานข้อมูล 

๑.7 งานสง่เสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
       - งานฝึกอบรมอาชีพ 

- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดําเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 



                                                                       

 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากาํลังปจัจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากาํลังใหม่ หมายเหต ุ
 

1.8 งานสง่เสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
- งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธ์ุพืช 
- งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
- งานเพาะชําและปุ๋ยเคม ี
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
   การเกษตร 
-  งานบรรจุภัณฑ์และร้านคา้สาธิต 

1.9 งานสง่เสริมปศสุตัว์ 
- งานข้อมูลวิชาการและเทคโนโลยี 
- งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธ์ุสัตว์ 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

1.10 งานควบคมุและจัดการคณุภาพ 
        สิ่งแวดล้อม 

- งานส่งเสริมและเผยแพร ่
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสยี 

-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมมลพิษ 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ 
  สิ่งแวดล้อม 

      - งานติดตามและตรวจสอบ 

1.8 งานสง่เสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
- งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธ์ุพืช 
- งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
- งานเพาะชําและปุ๋ยเคม ี
- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
   การเกษตร 
-  งานบรรจุภัณฑ์และร้านคา้สาธิต 

1.9 งานสง่เสริมปศสุตัว์ 
- งานข้อมูลวิชาการและเทคโนโลยี 
- งานส่งเสริม ปรับปรุง ขยายพันธ์ุสัตว์ 
- งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

1.10 งานควบคุมและจัดการคณุภาพ 
        สิ่งแวดล้อม 

  - งานส่งเสริมและเผยแพร ่
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสยี 

 -  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 -  งานควบคุมมลพิษ 
 - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ 
  สิ่งแวดล้อม 

      - งานติดตามและตรวจสอบ 

 

๒. กองคลงั 
๒.๑ งานการเงิน 
      - งานรับ-เบิกจ่ายเงิน 
      - งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      - งานเก็บรักษาเงิน  
 
 

๒. กองคลงั 
๒.๑ งานการเงิน 
      - งานรับ-เบิกจ่ายเงิน 
      - งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      - งานเก็บรักษาเงิน  
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาํลังปจัจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากาํลังใหม่ หมายเหตุ 
 

๒.๒ งานบญัช ี
    - งานการบัญชี 
    - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
    - งานการเงินและงบทดลอง 
    - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓ งานพฒันาและจัดเกบ็รายได ้
     - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
     - งานพัฒนารายได้ 
     - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
     - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
๒.๔ งานทะเบยีนทรัพย์สนิและพสัด ุ
     - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     - งานพัสดุ 
     - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

๒.๒ งานบญัช ี
    - งานการบัญชี 
    - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
    - งานการเงินและงบทดลอง 
    - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓ งานพฒันาและจัดเกบ็รายได ้
     - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
     - งานพัฒนารายได้ 
     - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
     - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
     - งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 
 ๒.๔ งานทะเบียนทรพัย์สินและพสัด ุ
     - งานพัสดุ 
     - งานการจัดทําบัญชีและทะเบียนพัสดุ  
          

 
 
 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 

- งานก่อสร้าง และบูรณะถนน  
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดนํ้า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง       

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

       - งานออกแบบและบรกิารข้อมูล 
๓.๓ งานประสานสาธารณปูโภค 

- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายนํ้า 

๓.๔ งานผงัเมือง 
- งานสํารวจและแผนที ่
- งานวางผังพัฒนาเมือง 

      - งานควบคุมทางผังเมือง 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 

- งานก่อสร้าง และบูรณะถนน  
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดนํ้า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง       

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

       - งานออกแบบและบรกิารข้อมูล 
๓.๓ งานประสานสาธารณปูโภค 

- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายนํ้า 

๓.๔ งานผงัเมือง 
- งานสํารวจและแผนที ่
- งานวางผังพัฒนาเมือง 

      - งานควบคุมทางผังเมือง 
 
 
 

 

 

๓๕ 



                                                                       

 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากาํลังปจัจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากาํลังใหม่ หมายเหต ุ
 

๔. กองการศกึษา  
๔.๑ งานสง่เสริมกิจการโรงเรียน 

- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา 

๔.๒ งานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
- งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนา 
เด็กเล็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 

๔.๓ งานกีฬาและนนัทนาการ 
      -  งานศูนย์เยาวชน 
      -  งานการกีฬา 
      -  งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
      -  งานติดตามและประเมินผล 
๔.4 งานสง่เสริมการศกึษา ศาสนา และ 
      วัฒนธรรม 

- งานบํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี 
  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
- งานทํานุบํารุงศาสนาและสง่เสริม 
  วัฒนธรรม 

      - งานจัดการศึกษา 

๔. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑ งานสง่เสริมกิจการโรงเรียน 

- งานข้อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา 

๔.๒ งานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
- งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 

๔.๓ งานกีฬาและนนัทนาการ 
      -  งานศูนย์เยาวชน 
      -  งานการกีฬา 
      -  งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
      -  งานติดตามและประเมินผล 
๔.4 งานสง่เสริมการศกึษา ศาสนา และ 
      วัฒนธรรม 

- งานบํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี 
  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
- งานทํานุบํารุงศาสนาและสง่เสริม 
  วัฒนธรรม 

      - งานบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
      - งานตรวจสอบภายใน 

5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
      - งานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 



                                                                       

 
 

 

8.2 การวิเคราะหก์ําหนดตาํแหน่ง 
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนํามาวิเคราะห์กําหนดตําแหน่ง 

อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล   เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้ดังน้ี 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง   จํานวน  ๑  อัตรา 
 

 1.สํานกัปลดั อบต.  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล และราชการ 

ที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและ 
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ แผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  มีความต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  

๑. หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) อท.ระดับต้น       จํานวน  ๑  อัตรา 
๒. นักทรัพยากรบุคคล ชก.                จํานวน  1  อัตรา 
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. /ชก.     จํานวน  1  อัตรา 
๔. นักพัฒนาชุมชน ชก.       จํานวน  ๑  อัตรา 
๕. เจ้าพนักงานธุรการ ชง.         จํานวน  ๑  อัตรา 
๖. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.    จํานวน ๑  อัตรา 

 ลูกจ้างประจํา 
1. ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักการ                         จํานวน  ๑  อัตรา                 

 พนักงานจ้าง 
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน      จํานวน ๑  อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข      จํานวน  1  อัตรา  
3. คนงานทั่วไป        จํานวน  ๑  อัตรา  
  รวมทั้งสิ้น        จํานวน  10อัตรา 
 

2.กองคลัง  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจ่าย   การรับ  การนําส่งเงิน   การเก็บรักษาเงินและเอกสาร 

ทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งาน
เก่ียวกับ การจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียน     
คุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือนประจําปี งานเก่ียวกับการ
พัสดุของ องค์การบริหารส่วนตําบล และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

มีความต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) อท.ระดับต้น จํานวน      1     อัตรา  
2. นักวิชาการคลัง ปก.       จํานวน      1     อัตรา  
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก.     จํานวน      1     อัตรา  
4. เจ้าพนักงานพัสดุ ชง.       จํานวน      1     อัตรา  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ      จํานวน      1     อัตรา  
  รวมทั้งสิ้น       จํานวน     5  อัตรา 
 

๓๗ 



                                                                       

 
 

 

กองชา่ง  
 

มีหน้าทีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ    ออกแบบ    การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรมการ 
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งาน
แผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล การควบคุม 
การ บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ นํ้ามันเช้ือเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีความต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  

 

 ๑. ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) อท.ระดับต้น  จํานวน   1  อัตรา 
 2. นายช่างโยธา ปง/ชง.      จํานวน  1  อัตรา 
           พนักงานจ้าง 

1. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา      จํานวน  ๑  อัตรา 
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จํานวน  ๑  อัตรา 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน ๑  อัตรา 

 รวมทั้งสิ้น       รวม     5  อัตรา 
 

กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลอัน 

ได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา งาน
บริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดกิจกรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัด 
การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ
ที่ได้รับมอบหมาย มีมีความต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  

1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) อท.ระดับต้น  จํานวน  ๑  อัตรา 
2.นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.     จํานวน 1  อัตรา 

 พนักงานจ้าง 
๑. ผู้ดูแลเด็ก       จํานวน  2   อัตรา 
๒. คนงานทั่วไป       จํานวน  ๑   อัตรา 

 รวมทั้งสิ้น        รวม    5  อัตรา 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
หน้าที่ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตําบล มีงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบล ในด้านงบประมาณ บัญชีและ
พัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงินยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย 
การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะ ให้ประหยัดและถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีความต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน ดังน้ี  

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.   จํานวน    1 อัตรา 
 

 
 

๓๘ 



                                                                       

 
 

 

การจัดทาํกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่างปี  2561 – 2563 
ส่วนราชการ กรอบ

อัตรา 
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนง่ที่คาด
ว่าจะต้องใชใ้นช่วง

ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า 

อัตรากาํลงัคน 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัด อบต.  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 -   - -  

สํานักงานปลดั         
หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 1 1 1 1   - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1  1  1  1 -   - -  
นักทรัพยากรบุคคล ชก.  1 1  1 1  -   - -  
นักพัฒนาชุมชน  ชก. 1 1 1 1 -   - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 1 1   1  1 -   - -  
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.  1 1 1  1  -   - -  

ลูกจ้างประจํา         
 นักการ  1  1  1  1 -   - - ว่าง

ให้ยุบ 
พนกังานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 1 1 1 -   - -  

พนกังานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป 1 1 - - -   -1 - ยุบเลิก 

2562 
กองคลัง         

ผู้อํานวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1  1  1  1 -   - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก.    1  1  1  1 -   - -  
นักวิชาการคลัง ปก.  1 1  1 1  -   - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ ชง .  1 1  1  1  -   - -  

พนกังานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  1  1  1  1 -   - -  

 
 
 
 
 
 

๓๙ 



                                                                       

 
 

 

 
 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนง่ที่คาด
ว่าจะต้องใชใ้นช่วง

ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า 

อัตรากาํลงัคน 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองชา่ง         

ผู้อํานวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 1  1  1  1 -   - -  

นายช่างโยธา  ปง/ชง.  - 1 1 1 +1 - - กําหนด
เพ่ิม 

พนกังานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 -   - -  
กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

1  1   1 1 -  - -  

นักวิชาการศึกษา  ปก/ชก. - 1 1 1 +1 - - กําหนด
เพ่ิม 

พนกังานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 -   - -  
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) 1 1 - - -   -1 - ยุบเลิก 

2562  
หน่วยตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 1 1 1 - - -  

ข้าราชการ 14 16 16 16 +2 - -  
ลูกจ้างประจํา 1 1 1 1 - - -  

พนกังานจ้างตามภารกิจ 6 6 6 6 - - -  
พนกังานจ้างทั่วไป 4 4 2 2 - -2 -  

รวม 25 27 25 25 +2 -2 -  
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



                                                                       

 
 

 

 
 
 
 

๑) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  มีอัตรากําลัง ปัจจุบันจํานวน  ๒3  ตําแหน่ง   25 อัตรา  
มีผู้ดํารงตําแหน่ง  จํานวน  20 ตําแหน่ง  ตําแหน่งว่างจํานวน  3 อัตรา ดังน้ี 

ที ่ ตําแหน่ง จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน  
คนละ 

รวม ขั้นทีเ่พิ่มในแตล่ะป ี
2561 2562 2563 

๑ ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ) 
ระดับกลาง 

๑ 33,770 405,240 15,880 16,320 16,560 

สํานักปลดั อบต. 
1 หัวหน้าสํานักปลัด  

(นักบริหารงานทั่วไป  ) ระดับต้น 
๑ 24,010 288,120 11,520 12,000 12,120 

2 นักพัฒนาชุมชน ชก. ๑ 24,970 299,640 12,000 12,120 12,600 
3 นักทรัพยากรบุคล  ชก. ๑ 23,080 276,960 11,160 11,520 12,000 
4 เจ้าพนักงานธุรการ  ชง. ๑ 18,060 216,720 9,000 9,240 9,360 
5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  ปง. 
๑ 17,270 207,240 7,320 7,200 7,440 

ลูกจ้างประจํา 
1 นักการ ๑ 12,560 150,720 6,120 8,280 6,600 

พนกังานจ้าง 
1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ 11,620 139,440 5,640 5,880 6,120 
2 คนงานทั่วไป ๑ ๙,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ - - - 

กองคลัง 
1 ผู้อํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ) ระดับต้น 
๑ 28,560 342,720 13,440 13,320 13,080 

2 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. ๑ 23,550 282,600 11,280 11,760 11,880 
3 นักวิชาการคลัง ปก. ๑ 22,600 271,200 8,880 9,000 9,360 
4 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. ๑ 16,190 194,80 8,760 9,240 9,000 

พนกังานจ้าง 
๑ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ๑ 15,920 191,040 7,680 8,040 8,280 

กองชา่ง 
๑ ผู้อํานวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ) ระดับต้น 
๑ 31,880 382,560 13,440 13,320 13,320 

พนกังานจ้าง 
1 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 16,070 192,840 7,800 8,040 8,400 
2 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 11,260 135,120 5,520 5,64 0 5,880 
3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 9,980 119,760 4,800 5,040 5,280 

 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

๔๑ 



                                                                       

 
 

 

 

ที ่ ตําแหน่ง จํานวน 
(คน) 

เงินเดือน  
คนละ 

รวม ขั้นทีเ่พิ่มในแตล่ะป ี

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น 
1 24,010 288,120 11,520 12,000 12,120 

พนกังานจ้าง 
2 ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุนจากรัฐ) 2 9,00๐ 216,000 - - - 
3 คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) ๑ ๙,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ - - - 

๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มอัีตรากําลังกรณีเป็นตําแหน่งว่าง 
ที่ ตําแหน่ง จํานวน 

(คน) 
เงินเดือนขั้นตํ่า

(๑) 
เงินเดือนขั้นสงู 

(๒) 
เงินเดือนเฉลีย่ที่ต้อง

ต้ังไว้ 
(๑)+(๒) /๒ x ๑๒ 

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 9,7๔๐ 49,480 355,320 
2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. ๑ 9,7๔๐ 49,480 355,320 

พนักงานจ้าง 
๑ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑ - - 138,000 

 

 ๓) ปี ๒๕61 มีความต้องการกําหนดตําแหน่ง เพ่ิมขึ้น 2  ตําแหน่ง 2 อัตรา ดังน้ี 
ที ่ ตําแหน่ง จํานวน 

(คน) 
เงินเดือนขั้นต่าํ

(๑) 
เงินเดือนขั้นสงู 

(๒) 
เงินเดือนเฉลีย่ที่

ต้องตั้งไว้ 
(๑)+(๒) /๒ x ๑๒ 

1 นายช่างโยธา  ปง/ชง. 1 8,750 40,900 297,900 
2 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 9,7๔๐ 49,480 355,320 

๔) ปี ๒๕62 มีความต้องการกําหนดตําแหน่ง เพ่ิมขึ้น  - ตําแหน่ง -อัตรา ดังน้ี 
ที ่ ตําแหน่ง จํานวน 

(คน) 
เงินเดือนขั้นต่าํ

(๑) 
เงินเดือนขั้นสงู 

(๒) 
เงินเดือนเฉลีย่ทีต่้อง

ตั้งไว้ 
(๑)+(๒) /๒ x ๑๒ 

- - - - - - 
๕) ปี ๒๕63 มีความต้องการกําหนดตําแหน่ง เพ่ิมขึ้น  - ตําแหน่ง - อัตรา ดังน้ี 

ที ่ ตําแหน่ง จํานวน 
(คน) 

เงินเดือนขั้นต่าํ
(๑) 

เงินเดือนขั้นสงู 
(๒) 

เงินเดือนเฉลีย่ทีต่้อง
ตั้งไว้ 

(๑)+(๒) /๒ x ๑๒ 
- - - - - - 

๖) ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดังน้ี 
ที่ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3 
๑ 24,973,200 26,221,860 27,532,953 28,909,600 

หมายเหตุ การต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยประมาณการใกล้เคยีงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปี                           
ถัดไปเพ่ิม ๕ %    

๔๒ 



 

 
 

 

 
 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
 

โครงสร้างองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น (๑) 

บริหาร ระดับกลาง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (-) 

สํานักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป (๑) 
อํานวยการ ระดับต้น 

กองการศึกษา ฯ 
นักบริหารงานศึกษา  (๑) 
อํานวยการ ระดับต้น 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง  (๑) 
อํานวยการ ระดับต้น 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง (1) 

อํานวยการ ระดับต้น 

-  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานป้องกันและ     
    บรรเทาสาธารณภัย 
-  งานกิจการสภา 
-  งานสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการ 

 

-   งานการเงิน 
-   งานบัญชี 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บ 
    รายได้ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สิน 
    และพัสดุ 

-  งานก่อสร้าง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานประสานสาธารณูปโภค 
-  งานผังเมือง 

-  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 

-  งานส่งเสริมอาชีพและ 
   พัฒนาสตร ี
- งานส่งเสริมการเกษตร 
-  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
-  งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  

 

๔๕ 



 

 
 

 

   โครงสร้างของสํานักปลัด อบต. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-นักทรัพยากรบุคคล ชก.(1) -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.(-)   -นักพัฒนาชุมชน ชก. (๑) 
-เจ้าพนักงานธุรการ ชง.(๑)        -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (๑) 
-นักภาร (๑) (ลูกจ้างประจํา) 
-คนงานทั่วไป (๑)  

 
 
 
 

 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง.(1)        -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (-) 

 
ประเภท อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้าง 
ทั่วไป 

รวม ระดับ ต้น เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน 1 - - 2 - 1 1 - 1 2 1 9 

หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ) (๑) 

อํานวยการ ระดับต้น 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

งานกฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน งานบริหารงานทั่วไป 
  

งานกิจการสภา 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานสังคมสงเคราะห์ 
และสวัสดิการ 

งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี 

งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๔๖ 



 

 
 

 

 
โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักวิชาการคลัง ปก.(1)             - เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. (1)    -นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. (1) 
      พนักงานจ้างตามภารกิจ  
       - ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (1) 
 

        

  
 
 

ประเภท อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจํา 

พนกังานจ้างตาม
ภารกิจ 

รวม ระดบั ตน้ เชี่ยวชาญ ชํานาญการ
พเิศษ 

ชํานาญการ ปฏบิตักิาร ปฏบิตังิาน ชํานาญ
งาน 

อาวุโส 

จํานวน 1 - - 1 1 - 1 - - 1 5 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) (1) 

อํานวยการ ระดับต้น 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  งานบัญชี งานการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

๔๗ 



 

 
 

 

 
โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นายช่างโยธา ปง./ชง. ( - ) 
-ผู้ช่วยวิศวกรโยธา  (1)           - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (๑) 

     - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  (1) 
 

 
 
 
 
 

ประเภท อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจํา 

พนกังานจ้างตาม
ภารกิจ 

รวม ระดบั ตน้ เชี่ยวชาญ ชํานาญการ
พเิศษ 

ชํานาญการ ปฏบิตักิาร ปฏบิตังิาน ชํานาญ
งาน 

อาวุโส 

จํานวน 1 - - - - - - - - 3 4 

ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) (๑) 
อํานวยการ ระดับต้น 

งานประสานสาธารณูปโภค  งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง 

๔๘ 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       -นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (-) 

- ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป (2) 
- แม่บ้าน  พนักงานจ้างทั่วไป   (1) 

 

ประเภท อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างทั่วไป รวม ระดบั ตน้ เชี่ยวชาญ ชํานาญการ

พเิศษ 
ชํานาญการ ปฏบิตักิาร ปฏบิตังิาน ชํานาญ

งาน 
อาวุโส 

จํานวน 1 - - - - - - - - 3 4 

ผู้อํานวยการกองการศึกษา    
(นักบริหารงานศึกษา) (๑) 

อํานวยการ ระดับต้น 

 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

งานส่งเสริมกิจการ
โรงเรียน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔๙ 



 

 
 

 

 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  (-) 

 

ประเภท อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจํา 

พนกังานจ้างตามภารกิจ 
(พนกังานจ้างทั่วไป) 

รวม ระดบั ตน้ เชี่ยวชาญ ชํานาญการ
พเิศษ 

ชํานาญการ ปฏบิตักิาร ปฏบิตังิาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - - - - - - - - - - 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

 
งานควบคุมตรวจสอบภายใน 

๕๐ 



 

 
 

 

12. แนวทางการพัฒนาขา้ราชการ  พนกังานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารสว่นตําบลเมืองพะไล 
 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  กําหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ

พนักงานจ้าง ในสังกัดทุกตําแหน่ง  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม     
อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตําแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ         
ที่จําเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ตระหนักเป็นอย่างย่ิง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  
ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการทํางานระหว่างกันและเปิดกว้าง
ซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตําบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการทํางานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็น
หลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยต้ังคําถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเช่ือมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การทํางานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  
WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของ
หน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนตําบล     
เมืองพะไล  พัฒนาหน่วยงานสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้าง องค์การที่มีความทันสมัย 
กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการทํางานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
ทํางาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล    
เมืองพะไล เน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  ดังน้ี 

(1) ปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ  
ลดความซ้ําซ้อน มีความ ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเน่ือง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจหรือ
บริบท  ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(2) ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการ 
ความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

(3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นให้การนําองค์การ 
เป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ และผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้
ความสําคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัว การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา ตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศอย่างแท้จริง และทํางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสําคัญ 

(4) นําเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงขึ้น ยกระดับคุณภาพ การให้บริการประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการดําเนินงานและให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัดค่าใช้จ่าย 

๕๔ 



 

 
 

 

(5) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เว็บไซต์ภาครัฐ   

(6) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เมืองพะไลเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
 
 ทั้งน้ี  ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ตามแนวทางข้างต้นน้ัน 
กําหนดให้ทุกตําแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี
ต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เล็งเห็นว่า         
มีความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากว่า บุคลากรที่มาดํารงตําแหน่ง ในสังกัดน้ัน  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน      
ต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังน้ัน ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเป็น
อย่างย่ิง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตําบลทุกคนที่พึงมีเป็นการหล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
พะไล  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การทํางานเป็นทีม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 



 

 
 

 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล   
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2558        
เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
  พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกให้บริการ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังน้ี 

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

๕๖ 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ผลการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลในกลุ่มเดยีวกัน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60) 

 

ด้าน องค์การบรหิารส่วนตาํบล
เมืองพะไล 

องค์การบรหิารส่วน
ตําบลบวัลาย 

องค์การบรหิารส่วนตาํบล
โนนจาน 

องค์การบรหิารส่วน
ตําบลหนองหว้า 

ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ 

มีเน้ือที่ทั้ งหมดประมาณ 
๓๔.๒๖  ตารางกิโลเมตร 
(๒๑,๔๑๔  ไร่) มีหมู่บ้าน
ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น  
9  หมู่ บ้ าน  มีประชากร
จํานวนทั้งสิ้น ๔,๑๓3 คน 

มี เ น้ื อ ที่ ทั้ ง ห ม ด
ป ร ะ ม าณ   4 8 .0  
ต า ร า ง กิ โ ล เ ม ต ร  
( 29,999.46 ไร่) มี
ห มู่ บ้ า น ใ น ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ทั้ ง สิ้ น  
๑ 1  ห มู่ บ้ า น  มี
ประชากรจํานวนทั้งสิ้น  
5,452 คน 

มีเน้ือที่ทั้ งหมดประมาณ  
29.89  ตารางกิโลเมตร  
(  18,681.25 ไ ร่ )  มี
หมู่บ้านในความรับผิดชอบ
ทั้ งสิ้ น   ๑4  หมู่ บ้ าน  มี
ประชากรจํานวนทั้ งสิ้ น  
7,102 คน 

เน้ือที่ทั้งหมด
ประมาณ  34.82        
  ตารางกิโลเมตร         
หรือประมาณ 
21,762.5 ไร่ มีหมู่บ้าน
จํานวน                      
 9 หมู่บ้าน ประชากร 
ทั้งสิ้น 5,371 คน     

โครงสร้าง
ส่วนราชการ 

กําหนดโครงสร้างออกเป็น 
4ส่วนราชการ 1 หน่วย 
ดังน้ี 
- สํานักงานปลดั 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 

กํ า ห น ด โค ร งส ร้ า ง
อ อ ก เ ป็ น  4 ส่ ว น
ราชการ 1 หน่วย ดังน้ี 
- สํานักงานปลดั 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

กําหนดโครงสร้างออกเป็น 
4ส่วนราชการ 1 หน่วย
ดังน้ี 
- สํานักงานปลดั 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 

กําหนดโครงสร้างออกเป็น 
4 ส่วนราชการ 1 หน่วย 
ดังน้ี 
- สํานักงานปลดั 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 

งบประมาณ 24,973,200.- บาท 30,760,0๐๐.- บาท 40,753,0๐๐.- บาท 31,841,500.- บาท 



 

 
 

 

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล องค์การบริหารส่วนตําบลบัวลาย  
องค์การบริหารส่วนโนนจานและองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีบริบท  
ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การกําหนดอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท้ังสี่แห่ง มีอัตรากําลังที่แตกต่างกัน เน่ืองมาจากเงินรายได้ , จํานวนประชากร ดังน้ันในเร่ืองของการกําหนด
ตําแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสามหน่วยงานแล้ว  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ  2561 – 
2563  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมตําแหน่งเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ส่วนราชการ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ส่วนตําแหน่งที่ว่างไม่มีคนครอง  จํานวน  3 ตําแหน่ง 
ได้แก่ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา ในการรับโอน (ย้าย)  ส่วนตําแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ซึ่งเป็นกรอบว่าง เน่ืองจากคนเดิมลาออก น้ัน ก็อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ในการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง และตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ปก./ชก. องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตําบล
จากการสอบ และทําให้พนักงานส่วนตําบล เพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

 
 



 

 
 

 

วิเคราะหป์ริมาณงานขององค์การบรหิารสว่นตาํบลเมืองพะไล 
อบต.เมืองพะไล  ได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ งบประมาณปี  2560 รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่1 และ 2 ดังนี้ 

                   1. ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม)               2. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)     ผลการดาํเนนิงานตามแผนพฒันา 3 ป ี
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี ่1  2560 ปทีี ่2  2561 ปทีี ่3  2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 50 9,706,707 50 9,706,707 61 11,990,558 161 31,403,972 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 170,000 4 170,000 6 220,000 14 560,000 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 130,000 3 130,000 4 330,000 10 590,000 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 23 6,536,000 23 6,536,000 28 7,918,400 74 20,990,400 
5. ด้านการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต  38 11,398,753 38 11,398,753 42 11,538,753 118 34,336,259 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 16 2,820,000 16 2,820,000 16 2,820,000 48 8,460,000 

รวม 134 30,761,460 134 30,761,460 157 34,817,711 425 96,340,631 
 

2. จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี ่1  2560 ปทีี ่2  2561 ปทีี ่3  2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 50 9,706,707 50 9,706,707 61 11,990,558 161 31,403,972 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 170,000 4 170,000 6 220,000 14 560,000 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3 130,000 3 130,000 4 330,000 10 590,000 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 23 6,536,000 23 6,536,000 28 7,918,400 74 20,990,400 
5. ด้านการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต  38 11,398,753 38 11,398,753 42 11,538,753 118 34,336,259 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 16 2,820,000 16 2,820,000 16 2,820,000 48 8,460,000 

รวม 134 30,761,460 134 30,761,460 157 34,817,711 425 96,340,631 
 



 

 
 

 

      3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่เพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 35.71 - - 9 64.28 - - - - 14 100 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - 1 100 - - - - 1 100 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม - - - - 2 100 - - - - 2 100 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา - - - - - - - - - - - - 
5. ด้านการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต  4 11.76 - - 30 88.24 - - - - 34 100 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 3 25.00 - - 9 75.00 - - - - 12 100 

รวม 12 19.06 - - 51 80.95 - - - - 63 100 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 682,000 100 - - 682,000 100 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ - - - - - - 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม - - - - - - 
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา - - - - - - 
5. ด้านการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต  295,230 100 - - 295,230 100 
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 467,537 100 - - 467,537 100 

รวม 1,444,767 100 - - 1,444,767 100 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2560 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 
 - - - - - 



 

 
 

 

 


