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ค าน า 

  ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ,ก.ท. , และ ก.อบต.) ได้มี
ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  และเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) 
จึงต้องมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่
ซ  าซ้อน มีการก าหนดต าแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ การจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) ตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้มีความสอดคล้องกับการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั งยังใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี 

  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ในการประกอบในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบรรจุและแต่งตั ง
พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้การบริหารงานงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน และ
ตอบสนองการความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย 
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      หน้าท่ี 1 

 

แผนอัตราก าลัง 3 ป ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  อ าเภอโนนดินแดง  จงัหวัดบุรีรัมย์ 
................................................................................ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก.จ.  ,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชกาหรือพนักงานส่วนต าบล ( ก.จังหวัด )
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวน
เท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณงานและคุณภาพ    
ของงาน  ตลอดจนทั งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.  , เทศบาล ,อบต. และ  
เมืองพัทยา ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล ,อบต. และเมืองพัทยา ) จัดท าแผนอัตราก าลัง
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก.จังหวัด )  ทั งนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก.กลาง ) ก าหนด 

 1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก.กลาง ) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบจ. , 
เทศบาล , อบต. และเมืองพัทยา ) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
( อบจ., เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา ) แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือวิเคราะห์อ านาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบจ. , เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา ) วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองจึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง   
3 ปี  ส าหรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ น 

 

 

 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ( 2564 - 2566 )        หน้าท่ี 2 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานไม่ซ  าซ้อนทั งใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้รู้ว่าช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง อันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมายจัดตั งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
 2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก.อบต.จังหวัด ) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 
 2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นตามกฎหมายที่ก าหนด 
 2.8 เพ่ือเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสม
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระบบงานงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง 
 2.9 เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบอัตราก าลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า 3 ปี  องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรองมีโครงสร้างหรือแผนงานเรื่องใด ต้องการใช้คนเท่าไหร่ ระดับใดบ้าง ให้สอดคล้องกับมาตรการ
จ ากัดก าลังคน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่ 
 2.10 เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความเข้าใจในหน้าที่การงานดี มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการก าหนดต าแหน่งมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับส่วนราชการนั น ๆ 
 2.11 เพ่ือสร้างและรักษาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์
การก าหนดต าแหน่งโดยพิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
  - ก าหนดต าแหน่งขึ นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
  - ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่ง 
  - มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง เลื่อนระดับ การก าหนดต าแหน่งเพ่ิม การยุบเลิกต าแหน่ง ตามที่
ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ 
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๓. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
  ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ       
มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี  

3.๑ ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยทั่วไปการก าหนดจ านวนต าแหน่ง  
ต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ควรค านึงถึงการก าหนดให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการวิเคราะห์จ านวนต าแหน่ง จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี  จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่ง
วิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนที่จะพิจารณาวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งใน
ส่วนราชการใด จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบรายละเอียดพื นฐานในเรื่องดังต่อไปนี  คือ 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานที่จะ
ก าหนดจ านวนต าแหน่งให้ 

2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานที่จะก าหนดต าแหน่ง โดยจ าเป็นต้องทราบ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมอียู่เดิมและท่ีจะก าหนดเพ่ิมขึ นใหม่ 

3. เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งเพ่ิมขึ นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อ านาจ
แก่ส่วนราชการนั นเพ่ิมขึ น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตาม
โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใดหรือรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองในด้านใดหรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมี
อะไรบ้างที่มีปริมาณงานเพ่ิมขึ นจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การ
เพ่ิมโครงการหรือมีการเพ่ิมหน่วยงานขึ นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพ่ือขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน     
เป็นต้น 

4. เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่งซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ น โดยปกติส่วนราชการที่จะ
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่ก าหนดขึ น โดยการเปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ เดิมกับภาระงานที่ต้อง
ท า โดยค านวณมาตรฐานการท างานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถท างานในต าแหน่งได้มากน้อยเพียงใด 
และภาระงานทั งปีที่จะมีจ านวนเท่าใด เพ่ือที่จะค านวณว่าใน 1 ปี ใช้จ านวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั น และ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่ในขณะนี มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ที่ค านวณไว้หรือไม่ 
       5. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะก าหนดขึ นใหม่เป็นรายต าแหน่ง ควรทราบก่อนว่า 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ที่ควร
ปฏิบัติงานเท่านั น (Function Oriented) 
  ๖. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
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  7. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 
  8. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างจ้างประจ า
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  9. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  10. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 
  11. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

3.2. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและ
การจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ล านางรอง ดังนี  

 พนักงานส่วนต าบล  : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่
มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั น   ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี  

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ า
ต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่
เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  โดย
ก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี   

- กลุ่มงานบริการพื นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
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- กลุ่มงานช่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ไม่มีลูกจ้างประจ า 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ       
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี  

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
        

 

 

 

 

บริหารท้องถ่ิน
2% หน่วยตรวจสอบภายใน

1%

ส านักปลัด อบต.
29%

กองคลัง
14%

กองช่าง
10%

กองการศึกษาฯ
35%

กองสวัสดิการสังคม
9%

แผนภูมิแสดงจ ำนวนร้อยละของพนักงำนส่วนต ำบล สังกัด อบต.ล ำนำงรอง

บริหารทอ้งถิ่น หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกัปลดั อบต. กองคลงั กองช่าง กองการศกึษาฯ กองสวสัดิการสงัคม
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3.3 แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงานในส่วนราชการ การจัดสรรอัตราก าลัง

ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับ
บทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั งเอื อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั งนี องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ได้พิจารณาด้วยว่า
อัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนด
อัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี  

  - ส านักปลัด อบต. คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น      
ภูมิปัญญา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ 
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ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 -หน่วยตรวจสอบภายใน คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายในและมีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ
หน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ 

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติข้อมูลใน
อดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตารางนี  

 

 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ไม่อาจขึ นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี  
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  เมื่ อน ากรอบแนวความคิดการวิ เคราะห์ อัตราก าลั ง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ที่มีอยู่ดังนี  

  กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ
ด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่
อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยน
ไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคน
ของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั งนี เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์
ในอนาคต การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ ให้ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนดไว้เพ่ือ
บริการด้านต่างๆให้กับประชาชนในพื นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

 กระจกด้านที่ 2 Supply pressure : เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ดังนั นในการ
ก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 
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การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี   องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน

แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า  

พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั นเพ่ือ
สะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็น
ส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี  

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี ในส่วนราชการ เอื อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ล านางรอง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี  

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี

หมายเหตุ 

1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่ 4 Driver : เป็นการน าผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ล านางรอง  (ท่ียึดโยงกับตัวชี วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน        
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ล านางรอง  (การตรวจประเมิน LPA)   

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues : น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี  

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน   
มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ       
กองสวัสดิการสังคม 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั งนี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง และหัวหน้าส่วนราชการ ทั ง 5 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พื นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง และองค์การบริหารส่วนต าบล
ส้มป่อย  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

 

 

 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ( 2564 - 2566 )                หน้าท่ี 11 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรององค์การบริหารส่วนต าบล       
โนนดินแดง  และองค์การบริหารส่วนต าบลส้มป่อย  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญที่มีประชากร  
ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื นที่ติดต่อกัน  จะพบว่าการก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั นในเรื่องของการ
ก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั งสองหน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง
ลดต าแหน่ง หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใดและจ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่วนต าแหน่งที่เป็นอัตราว่างนั นองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ได้ขอใช้บัญชีจากการ
สอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 – 2566      
ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ น สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น   
 3.4 แนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

องค์การบริหารส่ วนต าบลล านางรอง  ไดแตงตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลั ง ๓  ป  
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ซึ่งประกอบดวยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง           
เปนประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  หัวหนาส่วนราชการ เปนกรรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการที่ รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีนักทรัพยากรบุคคล เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี  
 

อบต.ล านางรอง อบต.โนนดินแดง อบต.ส้มป่อย

พนักงานส่วนต าบล 47 21 13

พนักงานจ้างตามภารกิจ 24 11 12

พนักงานจ้างทั่วไป 18 5 2
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 1) วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ตาม

กฎหมายจัดตั งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย อ านาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายที่
ส าคัญของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปัญหาภายในเตพื นที่ต าบล    
ล านางรอง 

 2) ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ ตาม
อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3) ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสมกับภาระ
หนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่มงาน     
ตางๆ 

 4) ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  โดยให้หัวหนาสวน
ราชการ ผู้อ านวยการกอง เขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางให
ตรงกับภารกิจและอ านาจหนาที่ที่ ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึ งถึ งโครงสรางสวนราชการ                 
และจ านวนขาราชการ  พนั กงานจ้ าง ในองค์การบริหารส่ วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภท 
ต าแหนงพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 5) ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจางจ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง 

 6 ) จั ดท าก รอบ อัต ราก าลั ง  ๓  ป โดยภ าระค า ใช จายด าน การบ ริ ห ารงาน บุ คค ล 
ตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 7) ใหพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ          
อยางนอยปละ ๑ ครั ง 

3.5  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนต าบล      
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี  

 3.5.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน      
ล านางรองสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวล่าวงหน้า (EarlyWarning) ซ่ึง 
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จะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 
                          3.5.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื นฐานทั งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
                          3.5.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะม่วง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
                          3.5.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั นลงได ้
                          3.5.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง โดยรวม 
                          3.5.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
                          3.5.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ     
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ          
การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.6 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
  1. แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๒. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
 (2.1) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 (2.๒) ทบทวนข้อมูลพื นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเช่น กฎระเบียบ การแบ่ง 
ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

 (2.๓) วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
  ๓.  เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง และส่ง

คณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงร่างแผนอัตราก าลัง  
  ๔. องค์การบริหารส่ วนต าบลล านางรองขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลั ง ๓  ปี                 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์  
  ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566  
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  ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อ าเภอ     

และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ตั งขึ นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม 2539 
อาณาเขตที่ตั้งต าบลล านางรอง   องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีส านักงานตั งอยู่เลขที่ 194 หมู่ที่ 14  
ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  มีถนนสายหลัก ถนน 348 เส้นละหานทราย - ตาพระยา 
ที่ตั งขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองอยู่ห่างจากอ าเภอโนนดินแดงประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมี       
อาณาเขต ดังนี  
 - ทิศเหนือ  จรด ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า และต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 - ทิศใต้ จรด ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา และอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 - ทิศตะวันออก จรด ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 - ทิศตะวันตก จรด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และอ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 เนื อท่ี  ของต าบลล านางรองทั งหมดประมาณ  271 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 169,375 ไร่  
เขตปกครองและจ านวนประชากร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีจ านวนเขตปกครอง 15 หมู่บ้าน และจ านวนประชากร 
10,070 คน จ านวนครัวเรือน 3,242 ครัวเรือน ดังนี  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
 
 

1 บ้านล านางรอง หมู่ที่ 1 996 530 466 236 

2 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 2 825 406 419 227 

3 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 610 300 310 225 

4 บ้านคลองหิน หมู่ที่ 4 868 430 438 251 

5 บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 5 672 344 328 205 

6 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 6 1,073 547 526 330 

7 บ้านป่าไม้สหกรณ์  หมู่ที่ 7 602 320 282 182 

8 บ้านหนองบอน  หมู่ที่ 8 786 389 397 214 

9 บ้านคลองหินลาด  หมู่ที่ 9 953 471 482 266 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

จ านวนครัวเรือน 
 
 

10 บ้านล านางรอง  หมู่ที่ 10 541 274 267 137 

11 บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่ 11 595 299 296 220 

12 บ้านฐานเจ้าป่า หมู่ที่ 12 468 234 234 134 

13 บ้านเขากระเจียว หมู่ที่ 13 669 348 321 185 

14 บ้านโคกเพชร  หมู่ที่ 14 698 376 322 208 

15 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15 714 367 347 221 

รวมทั้งสิ้น 11,070 5,635 5,435 3,242 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

 สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลล านางรองมีอาชีพท านาและเกษตรกรรม โดยมีอาชีพ
เสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว เช่น เลี ยงสัตว์ ค้าขาย และปลูกผักสวนครัว 
ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีดังนี้ 

- โรงสีข้างขนาดเล็ก  15 แห่ง 
- โรงแรม/บ้านพักรีสอร์ท 4 แห่ง  
- ร้านค้า/ร้านขายของเบ็ดเตล็ด 100 แห่ง 
- ปั๊มน  ามัน   3 แห่ง 
- กิจการหินอ่อน  1 แห่ง 
- ร้านรับซ่อมจักรยานยนต์/ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร 20 แห่ง 

สภาพทางสังคม    
 ด้านการศึกษา 
 ในพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีโรงเรียนในพื นที่ จ านวน 6 แห่ง ดังนี  

- โรงเรียนบ้านป่าไม่สหกรณ์  -   โรงเรียนบ้านล านางรอง 
- โรงเรียนบ้านหนองบอน  -   โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 
- โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 
- โรงเรียนบ้านคลองหิน 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลล านางรอง  มีจ านวน  7  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ ์  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล านางรอง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสม็ด 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน 
หน่วยงานราชการในต าบลล านางรอง  มีจ านวน  3  แห่ง 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ 
- สถานีควบคุมไฟป่าบุรีรัมย์ 
- หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปะค า ที่ 1 
สถาบันองค์กรทางศาสนาจ านวน  13  แห่ง 
- วัดใหญ่ล านางรอง  หมู่ที่ 10  -   วัดโคกเพชรหมู่ที่ 14 
- วัดหนองเสม็ด  หมู่ที่ 13  -   วัดป่าไม้สหกรณ์  หมู่ที่ 7 
- วัดคลองหินศรัทธาธรรม  หมู่ที่ 4 -   วัดหนองบอน  หมู่ที่ 8 
- วัดป่าชัยมงคล  หมู่ที่ 9  -   วัดป่าเขากระเจียว  หมูที่ 5 
- วัดป่าซับประดู่  หมูที่ 12  -   วัดป่าสันติธรรม  หมู่ที่ 15 
- วัดบ้านล านางรองเหนือ  หมู่ที่ 1 -   วัดฐานเจ้าป่า  หมูที่ 11 
- วัดใหม่สามัคคี  หมูที่ 6 

การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  3  แห่ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล านางรอง  หมู่ที่ 14 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่ 3 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนดินแดง (บ้านป่าไม้สหกรณ์) หมู่ที่ 6 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ( อสม.) 

 จ านวน  150  คน 
 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน 
 ป้อมยามต ารวจด่านหนองเสม็ด  จ านวน 1 แห่ง 
 สมาชิก อปพร.  จ านวน  165  คน 
 ประชาชนในต าบลล านางรองได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตรวจ
ตราประจ าต าบลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองและประสานกับผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน 
การบริการขั้นพื้นฐาน 
 การคมนาคม 
 มีเส้นทางหลัก ถนน 348 สายละหานทราย – ตาพระยา 
 การโทรคมนาคม 
 ที่ท าการไปรษณีย ์ จ านวน  1  แห่ง 
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การไฟฟ้า 

 ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ ยกเว้นครัวเรือนที่ขยายออกไปใหม่จึงยังไม่ทั่วถึง 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  จ านวน  16  แห่ง 

ชื่อล าน้ า/แหล่งน้ า ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า 
1.คลองล านางรอง หมู่ที่ 1,2,4,10,14 มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
2.คลองยาง หมู่ที่ 1,2,10,15 มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
3.คลองแจง หมู่ที่ 10,15 มีน  าไม่ตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
4.คลองน้อย หมู่ที่ 3,15 มีน  าไม่ตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
5.คลองเขาฝอยลม หมู่ที่ 3,15 ตื นเขิน,น  าแห้งหน้าแล้ง 
6.หนองเสม็ด หมู่ที่ 3 มีน  าตลอดป ี
7.หนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5 มีน  าตลอดป ี
8.หนองใหญ่สวายสอ หมู่ที่ 8 มีน  าตลอดป ี
9.คลองล าไซกง หมู่ที่ 8 มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
10.หนองตุ่มเห็ด หมู่ที 8,13 มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
11.คลองแสลงพันธ์ หมู่ที่ 4,9 มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
12.คลองหิน หมู่ที่ 4,9 มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
13.คลองระหอกเกต ุ หมู่ที่ 9 มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ชื่อล าน้ า/แหล่งน้ า ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า 
14.คลองโป่ง หมู่ที่ 4,5,9,13 มีน  าตลอดปี ,น  าแห้งหน้าแล้ง 
15.คลองมะนาว หมู่ที่ 6,7,11,12 มีน  าตลอดปี ,น  าแห้งหน้าแล้ง 
16.คลองเขาลูกช้าง หมู่ที่ 6,12 มีน  าตลอดปี ,น  าแห้งหน้าแล้ง 

แหล่งน้ าสาธารณะ 

ชื่อแหล่งน้ าสาธารณะ ขนาดบรรจุ สภาพแหล่งน้ า 
1. อ่างเก็บน  าล านางรอง 35 ไร่ มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
2. อ่างเก็บน  าเขาประทุน 23 ไร่ มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
3. อ่างเก็บน  าเขาลูกช้าง 18 ไร่ มีน  าตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
4. อ่างเก็บน  าหนองบอน 85 ไร่ มีน  าไม่ตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
5. อ่างเก็บน  าฐานเจ้าป่าตอนบน 13 ไร่ มีน  าไม่ตลอดปี , น  าแห้งหน้าแล้ง 
6. อ่างเก็บน  าฐานเจ้าป่าตอนล่าง 3 ไร่ ตื นเขิน น  าแห้งหน้าแล้ง 
7. อ่างเก็บน  าคลองโป่ง 50 ไร่ มีน  าตลอดปี 
8. อ่างเก็บน  าคลองหิน 50 ไร่ มีน  าตลอดปี 
9. อ่างเก็บน  าระหอกเกตุ 47 ไร่ มีน  าตลอดปี 
10. อ่างเก็บน  าคลองยาง 37 ไร่ มีน  าตลอดปี 
11. อ่างเก็บน  าโคกเพชร 35 ไร่ ตื นเขิน 
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แหล่งน้ าสาธารณะ 

ชื่อแหล่งน้ าสาธารณะ ขนาดบรรจุ สภาพแหล่งน้ า 
12. อ่างเก็บน  าหนองเสม็ด 40 ไร่ มีน  าไม่ตลอดปี 
13. อ่างเก็บน  าช่องเขาตะโก 20 ไร่ มีน  าไม่ตลอดปี 

ฝ่ายน้ าล้น  สภาพแหล่งน้ า 
1. ฝายล านางรอง หมู่ที่ 1 - เสียหายบางส่วน 
2. ฝายคลองมะนาว หมู่ที่ 11 - เสียหาย 
3. ฝายคลองมะนาว หมู่ที่ 6 - สภาพใช้การได้ 
4. ฝายประชาอาสาบ้านคลองหิน 
หมู่ที่ 4 

- มีสภาพเสียหาย 

 
แหล่งท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 1 แห่ง คือ 
 1. ละเลิงร้อยรู 
ข้อมูลอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ ประกอบด้วย ป่าไม้ ภูเขา แหล่งน  าธรรมชาติ 
 เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีความครบถ้วนองค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรองสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทราบพร้อมรวบรวม
ปัญหาในเขตพื นที่ต าบลล านางรองแล้ว มาวิเคราะห์และสรุปสภาพปัญหาซึ่งปรากฏผลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
และความจ าเป็นพื นฐานและความต้องการขอประชาชนในเขตพื นที่ที่ส าคัญ  ดังนี  
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 4.1.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  (1) ถนนภายในหมู่บ้านและต าบลล านางรองช ารุดทรุดโทรมไม่อยู่ในมาตรฐาน และส่วนใหญ่เป็น
      ถนนลูกรัง 
  (2) การติดต่อสื่อสารและระบบสารสนเทศไม่ทั่วถึง หรือมีแต่ไม่สามารถใช้งานได้ดี 
  (3) ไฟฟ้าสาธารณมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  (4) ไม่มีการวางผังเมือง และก าหนดเขตควบคุมอาคาร 
 4.1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
  (1) ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าเพราะแมลงศัตรูพืชระบาด 
  (2) ผลผลิตทางการเกษตรมีมากกว่าความต้องการท าให้ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
  (3) วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรมีราคาสูง 
  (4) ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี ยต่ าเพ่ือการเกษตร 
  (5) ขาดหน่วยงานที่เข้ามาดูแลในการฝึกอบรมอาชีพโดยตรงและต่อเนื่อง 
  (6) ที่ดินท ากินมีจ านวนจ ากัด เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
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 4.1.3  ด้านสังคม 
  (1) ประชาชนมีรายได้ต่ า 
  (2) ขาดการส่งเสริมนันทนาการของประชาชน 
  (3) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด 
  (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่ดีพอ 
  (5) ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตต่ า 
  (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ทั่วถึง 
  (7) วัสดุอุปกรณ์กีฬามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ การสนับสนุนด้านกีฬายังไม่ต่อเนื่อง 
 4.1.4 ด้านการเมือง การบริหาร 
  (1) ขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 
  (2) มีการซื อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั งทุกระดับ 
  (3) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 
  (4) บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอต่อเนื องาน 
  (5) องค์กรภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง 
 4.1.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1) ขาดความรู้และไม่เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (2) ขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  (3) คลองตื นเขิน มีวัชพืชขึ นปกคลุมท าให้การระบายไม่สะดวก 
 4.1.6 ด้านการสาธารณสุข 
  (1) สถานพยาบาลขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย 
  (2) ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย และโรคสุนัขบ้า 
  (3) สถานที่ออกก าลังกายสาธารณไม่เพียงพอ 
  (4) ปัญหาโรคติดต่อ 
  (5) ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 4.1.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (1) ปัญหาขาดแคลนสถานที่ศึกษาและสื่อส าหรับการให้บริการด้านข้อมูลข่างสารแก่ประชาชน 
  (2) สถานศึกษาขาดงบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  (3) สถานที่เรียนและบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
  (4) ขาดการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (5) ประชาชนในพื นท่ีส่วนใหญ่ มีความรู้ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 
 4.1.8 ด้านอ่ืน ๆ (ด้านการท่องเที่ยว) 
  (1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ 
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 ความต้องการของประชาชน 

 4.2.1 ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  (1) พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีสภาพดีทุกหมู่บ้าน และปรับเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีต 
  (2) อุดหนุนงบประมาณหรือติดตั งระบบสารสนเทศให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
  (3) ให้มีไฟฟ้าสาธารณใช้อย่างทั่วถึงปรับปรุงซ่อมแซมอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ
      ประชาชน 
  (4) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมในการวางผังเมืองและควบคุอาคาร 
 4.2.2 ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  (1) สนับสนุนการส่งเสริมการรวมกลุ่มขายผลผลิตทางการเกษตร พร้อมให้ความรู้ด้านการใช้
      สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทางการเกษตร 
  (2) ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน 
  (3) สนับสนุนเงินทุนและแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ทางการเกษตร 
  (4) ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ 
 4.2.3 ความต้องการด้านสังคม 
  (1) ส่งเสริมการประกอยอาชีพและยกระดับรายได้ทุกหมู่บ้าน 
  (2) สนับสนุนและส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด ทุกหมู่บ้าน 
  (3) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกหมู่บ้าน 
  (4) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้าน 
  (5) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม
      การจัดประชาคมชาวบ้าน การจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิด ทุกหมู่บ้าน 
  (6) ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ทุกหมู่บ้าน 
 4.2.4 ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร 
  (1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความรู้ทั่วกัน 
  (2) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันทุกหมู่บ้าน 
  (3) รณรงค์การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั ง และการป้องปรามการซื อสิทธิ์ขายเสียง 
  (4) รณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น 
 4.2.5 ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลและบ ารุงรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในพื นที่ 
  (2) ส่งเสริมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส านึกรักป่าและพื นที่แก่ประชาชนในพื นที่ 
  (3) ส่งเสริมโครงการขุดลอกคลองที่ตื นเขินในพื นที่ที่ประสบปัญหา 
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 4.2.6 ความต้องการด้านสาธารณสุข 
  (1) ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  (2) ส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่โรคระบาด การก าจัดและควบคุมพาหะน าโรค 
  (3) ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาและงบประมาณในการสร้างลานออกก าลังกายสาธารณะ 
  (4) ส่งเสริมจัดให้มีสถานที่เก็บและก าจัดขยะให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 
  (6) ส่งเสริมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ นทุกคน 
 4.2.7 ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (1) ส่งเสริมการจัดทุนการศึกษาเพ่ือเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ 
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีอันดีงามของชุมชนทุกชุมชน 
  (3) ส่งเสริมและบ ารุงพระพุทธศาสนา 
  (4) ส่งเสริมการของบประมาณจัดการสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการสถานศึกษา พร้อมบุคลากร
      ให้เพียงพอดีจ านวนนักเรียน 
 4.2.8 ความต้องการด้านอ่ืน ๆ (ด้านการท่องเที่ยว) 
  (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวละเลิงร้อยรู เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประจ าต าบลพร้อมความ
      ร่วมมืออย่างบูรณาการ 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง นั น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื นที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง     
จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื นที่ให้ตระหนักร่วมกันแก้ปัญหาและเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ในทุกกลุ่มทุกวัยของประชาชน นอกจากนั นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษาส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพ นั น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  คือ  แม่บทหลักที่เป็นกรอบชี น าการก าหนดนโยบายและแผนต่างๆ ส าหรับการพัฒนา
ประเทศ  การบริหารราชการ  การจัดสรรงบประมาณ  และการจัดสรรทรัพยากร  รวมทั งเป็นแนวทางส าหรับการ
พัฒนาของภาคเอกชน  และภาคประชาชน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ความมั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน  ของประเทศและ
ประชาชน    
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 หลักการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
 1.1) การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดเป้าหมายในระยะยาว  และมีการพิจารณาทบทวนทุก  5  ปี 
หรือเมื่อมีสถานการณก์ระทบต่อเป้าประสงค์หลักตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นนัยส าคัญ 
 1.2) สร้างกลไกและกระบวนการในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและสะท้อนความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง 
 1.3) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพ่ือให้เกิดการยอมรับและใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หลักร่วมกัน 
 1.4) ให้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่อง  

 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มี  6 ด้าน  ดังนี้ 
 1.1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 1.2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 1.4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 1.5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ น

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง        
และโลจิ-สติกส์ ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ นเป็น 317,051 บาท(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
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การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื อต่อการพัฒนาคน 

การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน  าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน  า 

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”  
2. พันธกิจ (Mission)  

      สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
การยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว การช่วยเหลือและ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน ในการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ น  
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3. เป้าประสงค์รวม 
     1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิตสินค้าด้านการผลิต 
         สินค้าเกษตรปลอดภัย  
     2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 
     3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื นฐานธรรมมาภิบาล   

4. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
     “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล  าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  สู่พื นฐานคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  

2. พันธกิจ (Mission)  
      1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุข 
      2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 
      3. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
      4. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
      5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
      6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึง 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
      7. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมครบวงจร 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เป้าประสงค์ (Goals) 
     1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
     2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     3. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ (Strategy) 
     1. ส่งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบองค์รวม 
     2. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
     3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
     4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
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     5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น 
     6. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
     7. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะและมีพลานามัยที่ดี 
     8. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     9. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา” 
เป้าประสงค์ (Goals) 
     1. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
     2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ น 
     3. พัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวรวมทั งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
     4. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา  
กลยุทธ์ (Strategy) 
     1. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
     2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
     3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
         เชิงวัฒนธรรม 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการท่องเที่ยว 
     5. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ 
         สมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
     6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     7. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ (Goals) 
     1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 

 กลยุทธ์ (Strategy) 
     1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 
     2. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน 
     3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
     4. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
     5. พัฒนาระบบน  าและแหล่งน  าเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค 
     6. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
เป้าประสงค์ (Goals) 
     1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
     2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
     3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ (Strategy) 
     1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาของ 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
     3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
     4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ทั งนี เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามหลักภารกิจหลัก ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั งนี สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้
ตรงกับสภาพของปัญหา โดยสาสมารถก าหนดแบ่งภารกิจเป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี  

๒.๑ วิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์           
ใน อุดมคติซึ่ งเป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่ จะให้ เกิดขึ นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้ า                  
ต าบลล านางรองเป็นต าบลขนาดใหญ่  ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และคาดการณ์ว่า          
ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย เป็นชุมชนเกษตร มีทัศนียภาพที่ดี  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวัง
ที่จะให้เกิดขึ นในอนาคตดังนี  

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๒.๓  เป้าประสงค ์
๑.เพ่ือก่อสร้างซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ

ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะ
ในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
   ๓ เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการกีฬา ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
   ๔ เพ่ือพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษ และ
ชุมชนน่าอยู่ 
      ๕ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเพื่อความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม 

๒.๔  ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนเส้นทางคมนาคม ถนน ทางเท้า ทางระบายน  า สะพาน ท่อเหลี่ยม ไฟฟ้า และแหล่งน  า 

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ น 
๒. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีทักษะในการประกอบอาชีพผลิตพืชผลทางเกษตร

อินทรีย์  มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   ๓. จ านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา มีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตดีได้รับบริการด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม 

     ๔. จ านวนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการบริหารจัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ น 
  ๕. องค์กรและบุคลากรมีศักยภาพศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ น 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
       ๒.๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก
และได้มาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านคมนาคม
ขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อย  ละความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
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 ๒.๕.๒ ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว และ
ชุมชนท้องถิ่น  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้างทางการเกษตร  ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิต เพ่ิมมูลค่าของสินค้า และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่ง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมครบวงจร   

  ๒.๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพอนามัย 

ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

๒.๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน 

๒.๕.๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  เพ่ือสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  และให้
บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  การจัดระเบียบสังคม  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์กร กลุ่มต่าง ๆ 
ในต าบล  ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการเข้ามามีส่วนในการพัฒนาชุมชน 

๒.๖ กลยุทธ ์
 2.6.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  
  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน  าและทางบก 
  (2) การจัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
  (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน  า 
  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  (5) การจัดให้มีน  าสะอาดหรือการประปา 
  (6) การผังเมือง 
  (7) การท่องเที่ยว 
  (8) การควบคุมอาคาร 
 2.6.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  
  (1) การจัดการศึกษา 
  (2) การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
  (3) การป้องกัน การบ าบัดโรค และการจัดตั งและบ ารุงสถานศึกษา 
  (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  (5) การรักษาสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะ 
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  (6) การให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร 
  (7) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ส าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (8) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 2.6.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  
  (1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (3) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 

2.6.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง   
         ดังนี  

  (1) การให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  (2) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ   
      บุคคลอื่น 
 2.6.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
  ดังนี  
  (1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  (4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
  (5) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  (6) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 2.6.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  

ดังนี  
  (1) การจัดการศึกษา 
  (2) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น 
  (4) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 2.6.7 ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง       
          ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  
  (1) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
      ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  (2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองส่วน
      ท้องถิ่นอ่ืน 
  (3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน 
  (4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
      ท้องถิ่นอ่ืน 
  (5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน  าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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 ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการประชาชนในเขตพื นที่ การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  
และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล านางรองเป็นรายด้านแยกตามยุทธศาสตร์  ดังนี  

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง( Strength = s ) จุดอ่อน( Weak = w ) 

1. การคมนาคม ถนนหนทางใช้งานได้ดี  มีถนนหลักสาย 
ละหานทราย - ตาพระยา ตัดผ่าน 
2. มีแหล่งน  าเพื่อการเกษตรทั งแหล่งน  าธรรมชาติและแหล่งน  า
สาธารณะ 
3. มีบ่อน  าเพื่อใช้ในการผลิตประปา 
4. มีไฟฟ้า ในการอ านวยความสะดวกต่อการการด ารงชีวิต 

1. โครงสร้างพื นฐานในเขตต าบลยังไม่ดีพอ ถนนเป็นถนนหิน
คุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะ
เวลาฤดูฝน  
2. ถนนคอนกรีตมีไม่ทั่วถึงกับขนาดพื นท่ีของต าบลล านางรอง 

โอกาส ( Opportunity = o ) อุปสรรค ( Threat = t 
1. มีโอกาสได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อพัฒนาโครงการที่เกินศักยภาพ 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการ
ขยายตัวของชุมชน 

 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง( Strength = s ) จุดอ่อน( Weak = w ) 
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนบริหาร
แนวคิดและการก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีอัตราก าลังคนอยู่ใน
ระดับที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของหมู่บ้านและต าบลอย่างต่อเนื่อง 
4.องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนา
ธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน  าผู้สูงอายุ ถวายเทียน
เข้าพรรษา 

1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ ชัดเจน 
ประชาชนให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังสนใจและมีความหวังหรือตั งใจจริงในโครงการ
ที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3. ผู้น าหมู่บ้านยังให้ความร่วมมือในการด าเนินการกิจกรรม
และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยกว่าท่ีเป็นอยู่ 
4. ผู้น าหมู่บ้านยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมออกก าลัง
กายอย่างจริงจริง 
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2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต(ต่อ) 

โอกาส ( Opportunity = o ) อุปสรรค ( Threat = t) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมี
มาก 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล และโรงพยาบาลโนนดินแดง 
5. มีการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน
ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
2. ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องค่อนข้ างมากท าให้การ
ด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการท างาน ประชาชน
จึงเกิดความเบื่อหน่าย 
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้ามาแทนที่
ประเพณีดั งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชน ท าให้
สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจาก
ครอบครัว 
4. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุม
พื นที่ทั งต าบลได้  เช่น  โรคเอดส์   โรคไข้เลือดออก 

 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง( Strength = s ) จุดอ่อน( Weak = w ) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีรถกู้ชีพ
พร้อมเจ้าหน้าประรถพร้อมบริการรับส่งผู้ป่วยใน
เขตต าบลล านางรอง 
2 . อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล มี ร ถ น  า
เอนกประสงค์เพื่อจัดหาน  าอุปโภค - บริโภค
ส าหรับประชาชนท่ีประสบปัญหาในฤดูแล้ง 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลมีเจ้าหน้าที่ อปพร. 
เพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจในช่วงเทศกาลงานส าคัญ 

1. ประชาชนขาดช่องทางการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมใน
การใช้รถกู้ชีพ 
2. ประชาชนในพื นที่ที่ขอความช่วยเหลืออยู่ในพื นที่กันดารยากแก้การเข้าไป
ช่วยเหลือ 
3. เจ้าหน้าท่ี อปพร. ขาดการฝึกอย่างต่อเนื่อง 

โอกาส ( Opportunity = o ) อุปสรรค ( Threat = t) 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามมาตรา 67 (7) และ (4) 
2. ได้รับการฝึกฝนให้มีความช านาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลรักษา
ในพื นที ่
3. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น 
สถานีต าบลอ าเภอโนนดินแดง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

1. พื นที่ต าบลล านางรองส่วนใหญ่เป็นพื นที่ราบสูงเขาหุบเขายากแก่การ
ช่วยเหลืออย่างท่วงที 
2. ปัญหายานพาหนะเกิดการซ่อมบ ารุงบ่อยเนื่องจากระยะเวลาการใช้งาน
นานหลายปี 
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4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง( Strength = s ) จุดอ่อน( Weak = w ) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอใน
ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบ
อาชีพของกลุ่มเกษตรและวิสาหกจิชุชน 

1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจดัการกลุม่และวิสาหกจิชุชน 
2. การรวมกลุม่เพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอยู่ใน
เกณฑต์่ า 
3. การพัฒนาผลผลติของสินค้าเกษตรให้มีคณุภาพเพิม่ขึ นและ
ลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการด าเนินการที่เป็นรปูธรรม 

โอกาส ( Opportunity = o ) อุปสรรค ( Threat = t) 
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลให้ค าแนะน าด้านการ
ฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ 
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกรที่มีผลการด าเนินการของกลุ่มต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 

1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนท่ีต้องประสานงานกันถึง
จะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
2. ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การ
ด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการท างานประชาชน
จึงเกิดความเบื่อหน่าย 
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้
เวลาและมีการติดตามประเมินผลท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลัก
ของครอบครัว 

 

5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง( Strength = s ) จุดอ่อน( Weak = w ) 
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการประชาชนมีความ
ต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบาย
การพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
2 . ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น มี น โยบ ายสนั บ สนุ น ก ารอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ผู้น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย 
2. การจัดตั งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านท าได้ไม่ทั่วถึง 

โอกาส ( Opportunity = o ) อุปสรรค ( Threat = t) 
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่จังหวัดให้ความส าคัญและได้ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 
2. จังหวัดให้ความส าคัญเรื่องขยะเป็นนโยบายระดับประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

1 . ก า ร ให้ ค ว า ม รู้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ใน ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมขาดความตอ่เนื่องทั งภาครัฐ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
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6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดแข็ง( Strength = s ) จุดอ่อน( Weak = w ) 
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีบุคลากร
และอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับพร้อมที่จะ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่
สูง 
4. เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและ
วิธีการท างานในระดับสูง 

1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการ
กีฬาไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผดิชอบงาน
ด้านกีฬา 

โอกาส ( Opportunity = o ) อุปสรรค ( Threat = t) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็น
ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ความส าคัญ 

1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การ
กีฬาเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะสัมฤทธ์ิ 

 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง( Strength = s ) จุดอ่อน( Weak = w ) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายในการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาระบบบริหารจดัการและ
จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วน 

1. ประชนชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่ เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและการบริการ
ประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของกสนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเกณฑ์ต่ า 

โอกาส ( Opportunity = o ) อุปสรรค ( Threat = t) 
1. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี 
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี
เป็นยุทศาสตร์ที่การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนมาก 
3.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใช้ เทค โน โลยี ในการท างาน  เช่น 
อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 

1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกันและเกิดผล
สัมฤทธ์ิ 
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารเป็นงานที่ต้องอาศัย
จิตส านึกเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลจึงเป็นงานท่ีค่อนข้าง
จะคาดเดาผลงานยาก 
3. ระเบียบต่าง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. ใน    
หลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนา ฯลฯ 
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่จะด าเนินการตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2564 - 2566 )  ดังนี  

 ภารกิจหลักท่ีส าคัญท่ีจะด าเนินการในช่วง 3 ปี 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน โดยปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ด าเนินการปรับปรุง
ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลัก 
การเชื่อมโดยกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่นหรือปรับ
เกรดให้มีสภาพดี สามารถอ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมาให้ครอบคลุมทั งต าบล เพ่ิมขยายเส้นทางการ
ขนส่งย้ายผลผลิตทางการเกษตรให้มากยิ่งขึ น เพ่ือสะดวก รวดเร็วในการขนส่งสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 67 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 2. ด้านน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยการสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน  า ระบบชลประทาน ระบบ
ระบายน  าในหมู่บ้าน ภาชนะกักเก็บน  า โดนเพ่ิมหรือพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือใช้ในการอุปโภค - บริโภคหรือเพ่ือใช้ใน
การเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง ก่อสร้างระบบระบายน  าภายในหมู่บ้าน จัดหาภาชนะกักเก็บน  าเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค  สร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุม เช่น ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน การขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ที่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตร 68 (5) และ (7) 
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ต าบลล านางรอง เป็นต าบลที่ปลอดภัยอบอุ่นทุกครัวเรือน โดยการการจัดหา
ครุภัณฑ์ในการบริการชุมชนให้มีมาตรฐาน ได้แก่ รถยนต์กู้ชีพ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพ่ือการสงเคราะห์บริการรับส่งผู้ป่วย
หรือผู้ประสบปัญหาและความเดือดร้อนประจ าต าบลส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในต าบล จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมพร้อมในการบรรเทาความเดือดร้ อนจากสาธารณภัย เช่น 
อัคคีภัย วาตภัยและอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ น จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคส าหรับประชาชนที่ประสบภัยในช่วงฤดู
แล้ง เช่น รถน  าเอนกประสงค์ รถดับเพลิง จัดหาแหล่งน  าอุปโภค - บริโภค เพ่ือบริการประชาชน ซึ่งเป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 67 (3) 
และ (4) 
 4. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบลล านางรองมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่าง ๆ พร้อมทั งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อโดย
ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี รวมทั งสามารถปฐมพยาบาลเบื องต้นได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือ
การพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการกระบวนการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลและศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  ส่งเสริมการก าจัด
ขยะตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารพัฒนาการงานสาธารณสุข ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ตามตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (3) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
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ภารกิจรองท่ีส าคัญท่ีจะด าเนินการในช่วง 3 ปี 
 1. ด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
การฝึกอบรมอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น สนับสนุนโครงการต่อเนื่องของกลุ่มอาชีพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามารถในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนทุกระดับ  โดยใช้หลักการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น สนับสนุนการให้ความรู้วิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ความรู้เพ่ือยกระดับ มาตรฐานการผลิตของกลุ่มอาชีพ สู่สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต
ของกลุ่มอาชีพ  ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอาจด าเนินการในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (5) และ (7) 
 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆโดยการสร้างและพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีคุณภาพประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ น ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน ให้มีการพัฒนาการที่สมวัยทั งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับ
การศึกษาที่สูงขึ น ส่งเสริมกระบวนการหรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนให้เป็นสังคมคุณภาพ
สังคมที่มีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ต าบลล านางรองเป็นต าบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคมของเยาวชนและประชาชน
สืบไป  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการและการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา  องค์กรและชุมชน 
เพ่ือสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนชาวต าบลล านางรอง  พัฒนาและปลูกจิตส านึกให้เยาวชนเกิดความรัก 
ความศรัทธาและเชื่อมั่นในในศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกัน ปราบปราม และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื นที่ เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหา
ยาเสพติด  ส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบลล านางรอง เช่น งานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา - ออกพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67 
(5) 
 3. ด้านการเสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในต าบลโดยการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ด้วยการปลูกจิตส านึก
ในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน สนับสนุนกิจกรรมการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (7) และมาตรา 68 (8) 
 4. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้ 
 (1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3)) 
 (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความจ าเป็น
      และสมควร ( มาตรา 67 (9) ) 
 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน ( มาตรา 16 (16) ) 
 (4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา17 (3) ) 

 จากภารกิจตามที่กฎหมายให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล านาง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน    
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ในเขตพื นที่  ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ได้พิจารณาในการก าหนดโครงสร้างและก าหนดพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการตามภารกิจที่ส าคัญเพ่ือให้การ
ด าเนินการภารกิจและภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ให้มีโครงสร้างการบริหารงานและ
ระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ  าซ้อน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ปริมาณงานให้
บรรลุเป้าหมาย  จึงก าหนดโครงสร้างและก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้สอดคล้องกับ
ภารกิจดังกล่าว ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  แบ่งเป็นโครงสร้างส่วน
ราชการออกเป็น  5 ส่วนราชการ และ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
  1.) ส านักปลัด อบต. 
  2.) กองคลัง 
  3.) กองช่าง 
  4.) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5.) กองสวัสดิการสังคม 
  6.) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ทั งนี  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการพนักงานส่วนต าบล ทั งสิ นจ านวน 47  อัตรา  พนักงานจ้าง
ทั งสิ นจ านวน  42  อัตรารวมกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง รวมทั งสิ น 89  อัตรา 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี  
 8.1 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าว ซึ่งระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั นอาจก าหนดเป็น
ภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝ่าย  ในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั นแล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรองพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจและปริมาณงานมากจึงพิจารณาจัดตั งโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี  

ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
      - งานสารบรรณ 
      - งานธุรการ 
      - งานบริหารงานบุคคล (การเจ้าหน้าที่) 
      - งานเลือกตั งและทะเบียน 
      - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
      - งานกิจการสภา 
      - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ  
        ส่วนใด 
1.2 งานนโยบายและแผน 
      - งานนโยบายและแผน 
      - งานวิชาการ 
      - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
      - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
      - งานงบประมาณ 
      - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
      - งานกฎหมาย คดีและนิติกรรม 
      - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      - งานระเบียบข้อบังคับ 
 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
      - งานสารบรรณ 
      - งานธุรการ 
      - งานการเจ้าหน้าที่ 
      - งานเลือกตั งและทะเบียน 
      - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
      - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ  
        ส่วนใด 
 
1.2 งานนโยบายและแผน 
      - งานนโยบายและแผน 
      - งานวิชาการ 
      - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
      - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
      - งานงบประมาณ 
      - งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
      - งานกฎหมาย คดีและนิติกรรม 
      - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      - งานระเบียบข้อบังคับ 
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 ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานอ านวยการ 
      - งานป้องกัน 
      - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูและกู้ภัย 
1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      - งานรักษาความสะอาด 
      - งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
        สิ่งแวดล้อม 
      - งานควบคุมโรค 
      - งานบริการสาธารณสุข 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
      - งานวิชาการเกษตร 
      - งานส่งเสริมการเกษตร 
      - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
      - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
      - งานการเงิน 
      - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      - งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญช ี
      - งานการบัญชี 
      - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
      - งานงบการเงินและงบทดลอง 
      - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      - งานพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี 
      - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานอ านวยการ 
      - งานป้องกัน 
      - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูและกู้ภัย 
1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      - งานรักษาความสะอาด 
      - งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
        สิ่งแวดล้อม 
      - งานควบคุมโรค 
      - งานบริการสาธารณสุข 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
      - งานวิชาการเกษตร 
      - งานส่งเสริมการเกษตร 
      - งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
      - งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
      - งานการเงิน 
      - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
      - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      - งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญช ี
      - งานการบัญชี 
      - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
      - งานงบการเงินและงบทดลอง 
      - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      - งานพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี 
      - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
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2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
      - งานพัสดุ 
      - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
      - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      - งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน  ทดน  า 
      - งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      - งานประเมินอาคาร 
      - งานควบคุมการก่อสร้าง 
      - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      - งานประสานกิจการประปา 
      - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
      - งานระบายน  า 
 
 
 
 
 

4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
      - งานบริหารวิชาการ 
      - งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก 
      - งานส่งเสริมการศึกษา 
      - งานนิเทศการศึกษา 
      - งานประสานกิจการ 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ  
วัฒนธรรม 
      - งานการศึกษาปฐมวัย 
      - งานการศึกษานอกระบบ 
      - งานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและ   
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานกีฬาและสันทนาการ 

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
      - งานพัสดุ 
      - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
      - งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน  ทดน  า 
      - งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินอาคาร 
      - งานควบคุมการก่อสร้าง 
      - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
      - งานส ารวจและแผนที่ 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      - งานประสานกิจการประปา 
      - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
      - งานระบายน  า 
3.4 งานผังเมือง 
      - งานส ารวจและแผนที่ 
      - งานวางผังพัฒนาเมือง 
      - งานควบคุมทางผังเมือง 
4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
      - งานบริหารวิชาการ 
      - งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก 
      - งานส่งเสริมการศึกษา 
      - งานนิเทศการศึกษา 
      - งานประสานกิจการ 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
      - งานการศึกษาปฐมวัย 
      - งานกิจการศาสนา 
      - งานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและ   
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
      - งานกีฬาและสันทนาการ 
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4.3 งานกิจการโรงเรียน 
      - งานจัดการศึกษา 
      - งานพลศึกษา 
      - งานทดสอบประเมินและตรวจวัดผล 
        โรงเรียน 
      - งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
      - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานศูนย์เยาวชน 
      - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
      - งานกิจกรรม 
      - งานพัฒนาชุมชน 
5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
      - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา          
        และผู้พิการ 
      - งานส่งเสริมสุขภาพ 
      - งานข้อมูล 
5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      - งานฝึกอบรมอาชีพ 
      - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
      - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
      - งานตรวจสอบภายใน 
      - งานวางแผนการตรวจสอบ จัดท าราย 
        งานตรวจสอบภายในประจ าปี 
     -งานตรวจสอบแผนงานงบประมาณ 
        การเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ 
        ทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 

 
4.3 งานกิจการโรงเรียน 
      - งานจัดการศึกษา 
      - งานพลศึกษา 
      - งานทดสอบประเมินและตรวจวัดผล 
        โรงเรียน 
      - งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
      - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
      - งานศูนย์เยาวชน 
      - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
      - งานกิจกรรม 
      - งานพัฒนาชุมชน 
5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
      - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา          
        และผู้พิการ 
      - งานส่งเสริมสุขภาพ 
      - งานข้อมูล 
5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
      - งานฝึกอบรมอาชีพ 
      - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
      - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
      - งานตรวจสอบภายใน 
      - งานวางแผนการตรวจสอบ จัดท าราย 
        งานตรวจสอบภายในประจ าปี 
      -งานตรวจสอบแผนงาน งบประมาณ 
         การเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ 
         ทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 ขั นตอนการวิเคราะห์เพ่ือการก าหนดจ านวนต าแหน่ง 3 ขั นตอน ดังนี  
 ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ นจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพื นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
  ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวก าลังคน เช่น การบรรจุและแต่งตั ง การเลื่อนระดับ/ปรับ

ต าแหน่ง การโอน การลาออก ฯ 
3. ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้
คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปริมาณงานว่าคนที่ต้องการเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตรงกับความต้องการคนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของคนในองค์กร 
 แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 

1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งหรือไม่ 
2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพิ่มหรือลดลง 
4. ศึกษาดูว่ามรผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร

ปฏิบัติงานแทน 
5. ส ารวจการใช้พนักงานจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
6. การจัดหน่วยงานและขั นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะสมกับงานปัจจุบัน

และงานในอนาคต 
9. มีการใช้คนเต็มท่ีหรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
10. สร้างมาตรฐานและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนอัตราก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณที่ส าคัญ ดังนี  
1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี มีสิ่งส าคัญ 2 ประการ 

1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงานหรือผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของหน่วยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของ
ปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณ
งานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐาน
อ้างอิงได้ 

2. มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ น การคิด
วันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ มีวิธีการคิด ดังนี  
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- 1 ปี จะมี    52 สัปดาห์ 
- 1 สัปดาห์จะท า    5 วัน 
- 1 ปี จะมีวันท างาน   260 วัน 
- วันหยุดราชการประจ าปี   13 วัน 
- วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (ลาพักผ่อน) 10 วัน 
- คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7 วัน 
รวมวันหยุดใน 1 ปี    30 วัน 
* วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี 230 วัน 
เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน 6 ชั่วโมง 
( 08.30 - 16.30 น. เวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง เวลาพักส่วนตัว/กิจธุระ 1 ชั่วโมง ) 
** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี  ( 230 × 6 ) 1,380  ชั่วโมง 
 หรือ ( 1,380 × 60 )   82,800  นาที   
ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี เป็นเกณฑ์ 

         สูตรในการค านวณ  จ านวนคน =ปริมาณงานทั งหมด (1ปี) × เวลามาตรฐานต่อชิ น 
  เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
2.2 การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ต้องทราบสถิติผลงาน
หรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมกันทั งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั นในแต่ละปีเพ่ือใช้
เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงาน
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวอาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับ
จ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ  เช่น งานด้านสารบรรณหรืองานด้านการเงิน แต่มี
ข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี  คือ 
 2.2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
 2.2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถ    
              ค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี  

 จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประเภทสามัญ ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ และ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย ส านักปลัด อบต.  กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กองสวัสดิการสังคม 
ซึ่งการก าหนดกรอบอัตราก าลังต้องแยกตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือก าหนดพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างในอนาคตระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้า ให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน ซึ่งในการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ( ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ) คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจ หน้าที่ ลักษณะงาน ปริมาณงาน ความยากและคุณภาพของงาน เพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า ดังนั น จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี  
 (1) นักบริหารงานท้องถิ่น 
  - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น )  1 อัตรา 
  - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ) 1 อัตรา 
 (2) ส านักปลัด อบต. ประกอบด้วย 
  - หัวหน้าส านักปลัด อบต. ( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )   1 อัตรา 
  - นักจัดการงานทั่วไป ( ปฏิบัติการ/ช านาญการ )    1 อัตรา 
  - นักทรัพยากรบุคคล ( ปฏิบัติการ/ช านาญการ )    1 อัตรา 
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  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ( ปฏิบัติการ/ช านาญการ )   1 อัตรา 
  - นิติกร ( ปฏิบัติการ/ช านาญการ )      1 อัตรา 
  - นักประชาสัมพันธ์ ( ปฏิบัติการ/ช านาญการ )    1 อัตรา 
  - นักวิชาการเกษตร ( ปฏิบัติการ/ช านาญการ )    1 อัตรา 
  - นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)    1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )    2 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ) 1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  - ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ( ภารกิจ )     1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ( ภารกิจ )     1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ( ภารกิจ )    1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( ภารกิจ )     2 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ภารกิจ )  1 อัตรา 
  - พนักงานขับรถยนต์ ( ภารกิจ ประเภททักษะ )    1 อัตรา 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
  - พนักงานขับรถยนต์ ( ทั่วไป )      1 อัตรา 
  - คนครัว ( ทั่วไป ) 
  - คนสวน ( ทั่วไป )       1 อัตรา 
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ( ทั่วไป )    1 อัตรา 
  - คนงานทั่วไป ( ทั่วไป )       4 อัตรา 
 (3) กองคลัง ประกอบด้วย 
  - ผู้อ านวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )   1 อัตรา 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี ( ปฏิบัติการ/ช านาญการ )   1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )    1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )   1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานพัสดุ ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )    1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )   1 อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  - ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ( ภารกิจ )     2 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ )    1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ( ภารกิจ )     1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ( ภารกิจ )    1 อัตรา 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 
  - คนงานทั่วไป ( ทั่วไป )       1 อัตรา 
 (4) กองช่าง ประกอบด้วย 
  - ผู้อ านวยการกองช่าง ( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )   1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )    1 อัตรา 
  - นายช่างโยธา ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )     1 อัตรา 
  - นายช่างเขียนแบบ ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )    1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานประปา ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )    1 อัตรา 
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  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  - ผู้ช่วยนายช่างโยธา ( ภารกิจ )      1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ( ภารกิจ )     1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ( ภารกิจ )     1 อัตรา 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 
  - คนงานทั่วไป ( ทั่วไป )       1 อัตรา 
 (5) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
  - ผู้อ านวยการกองการศึกษา ( นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น )  1 อัตรา 
  - นักโภชนาการ ( ปฏิบัติการ/ช านาญการ )     1 อัตรา 
  - นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)    1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )    1 อัตรา 
  - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      7 อัตรา 
  - คร ู         8 อัตรา 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ( ภารกิจ )     1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( ภารกิจ )     1 อัตรา 
  - ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )       4 อัตรา 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 
  - คนงานทั่วไป ( ทั่วไป)       1 อัตรา 
  - ผู้ดูแลเด็ก ( ทั่วไป )       5 อัตรา 
 
 (6) กองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย 
  - ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ( นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น ) 1 อัตรา 
  - นักพัฒนาชุมชน ( ปฏิบัติการ/ช านาญการ )    1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน )    1 อัตรา 
  พนักงาจ้างตามภารกิจ 
  - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ( ภารกิจ )      1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ( ภารกิจ )     1 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ( ภารกิจ )     1 อัตรา 
  พนักงาจ้างทั่วไป 
  - คนงานทั่วไป ( ทั่วไป )       2 อัตรา 
 (7) หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
  - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ช านาญการ)   1 อัตรา 
 

 เพ่ือให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จึงน าผลการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังและต าแหน่งมาบันทึกลงในกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี ( ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ) ดังนี  
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ได้แก่ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีระยะเวลา 3 
ปี  ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี  การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
และจริยธรรมแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนา 
Thailand  4.0  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก คือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดยบุคคลภายนอก 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบ
การท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเข้ามามีส่วนร่วม
และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก้ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดย
การจัดระเบียนความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดคล้องรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายงานการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  และจะต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดนมุ้งเน้นว่าประชาชนจะได้ 
อะไรมุ้งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้า
มาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั งใช้ประโยชน์จากข้อมูลทาง
ราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อมทั ง
อ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้การบริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ นในจุด
เดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตลาดเวลาตามความต้องการของตน
พร้อมการติดต่อได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น  ติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ เป็นต้น 

3. องค์กรมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความ 
เสียงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริมและประยุกต์องค์ความรู้  ในแบบสหสาขาวิชาในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง เหมาะสม
กับบทบาท 
 จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี  

(1) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามสายงาน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาทักษะความสารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่างเจ้ าหน้าที่
ท้องถิ่นด้วยกันเอง  หรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ  

(3) จัดให้มีการศึกษาดูงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนทั งภาครัฐและเอกชนที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิสูงขึ น 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ( 2564 - 2566 )              หน้าท่ี 74 

 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ นเพ่ือ

ลดขั นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือลดความซ  าซ้อนของงานอันจะเป็นการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ น 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ให้สัมฤทธิ์ผลในทุมิติหรือตัวชี วัดที่รัฐบาลก าหนด 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองได้จัดท าประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี  

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได ้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั งนี  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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