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

---------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning)  หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรม
หรืองานในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้
เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปาทาน
ก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะได้ให้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าว
โดยทั่วไป คือ การมีจ านวนคนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสมและคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขอองค์กรหรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคน คือ วิธีการ
ที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ 
กฎกระทรวงรวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ
จ าเป็นต้องมีบุคลากรเป็นกลไกในการด าเนินการโดยอาศัยกรอบกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มี
ประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558 และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2558 จึงต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.) 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.
จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนใด 
  3. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.) ได้มีมติ
เห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบใน
การก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน



ท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล,อบต.) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ านาจเจริญ (ก.อบต.จังหวัดอ านาจเจริญ) 
สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสม
หรือไม ่
  2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
  2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือมีการลด
ภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี
  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สามารถควบคุมภาระค่ าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นประธานกรรมการ เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 



  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของ 
กลุ่มงานต่างๆ 
  3.4 ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ าใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 
  3.5 ก าหนดประเภทต าแหน่งข้าราชการ พนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  3.7 ให้ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
  ข้อมูลทั่วไป 
   ต าบลสร้างถ่อน้อย เป็น 1 ใน 8 ต าบลของอ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
อยู่ห่างจากอ าเภอหัวตะพาน ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอ านาจเจริญ ประมาณ 48 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 92 ตารางกิโลเมตร 57,500 ไร่  พ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก หรือ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีครัวเรือน จ านวน 1,906 ครัวเรือน และมี
ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 7,761 คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 3,877 คน หญิง จ านวน 3,884 คน 



   ทั้งนี้ เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี มีความครบถ้วน สามารถด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาความจ าเป็นพ้ืนฐาน
และความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
  1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านและต าบลยังไม่สะดวก ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   1.2 ปัญหาไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
   1.3 ปัญหากระแสไฟฟูาตก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
   1.4 ระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในทุกพ้ืนที่ 
   1.5 ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
   1.6 ปัญหาระบบระบายน้ าไม่ได้มาตรฐานท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
  2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ปัญหาการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   2.2 ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
   2.3 ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพท่ียั่งยืน 
   2.4 ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร 
   2.5 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุนทางการผลิตสูง 
   2.6 ปัญหาการไม่มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร 
  3. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
   3.1 ขาดความรู้ด้านสาธารณสุข และอนามัยในแม่และเด็ก 
   3.2 การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   3.3 สุขภาพของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ 
   3.4 การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
   3.5 การเจ็บปุวยเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต 
  4. ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.1 ขาดความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
   4.2 การขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
   4.3 เด็ก เยาวชนก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
   4.4 การอพยพแรงงาน 
   4.5 การระบาดของยาเสพติด/ติดสุราเรื้อรัง 
   4.6 การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 



   4.7 การขาดความรัก ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทร ความมีน้ าใจ ความผูกพันระหว่าง
ครอบครัวและในสังคม 
  5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
   5.2 การบุกรุกที่สาธารณะเพ่ือใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
   5.3 ไฟปุาลุกลาม 
   5.4 การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   5.5 การลักลอบตัดไม้ท าลายปุา 
  6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   6.1 เด็ก และเยาวชนไม่สนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 
   6.2 การขาดโอกาสเรียนรู้นอกระบบการศึกษา 
   6.3 ปัญหาการก้าวล้ าและความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี 
   6.4 ความไม่ชัดเจนในการถ่ายโอนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
  7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   7.1 การขาดความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
   7.2 ประชาชนไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมือง 
   7.3 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   7.4 ประชาชนขาดความศรัทธาต่อระบบการเลือกตั้งที่การต่อสู้ และมีการซื้อสิทธิขาย
เสียงกัน 
   7.5 ประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตต่างๆ โดยมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อผู้จัดเก็บรายได้ 
 
  ความต้องการของประชาชน 
  1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง และซ่อมแซมถนนต่างๆ 
ที่ช ารุดเสียหาย 
   1.2 ขุดลอกคลอง วางท่อระบายน้ า 
   1.3 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
   1.4 ขยายระบบไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
   1.5 วางท่อระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วม 
   1.6 ก่อสร้างถังกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค 



  2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลให้ความรู้ด้านการเกษตร 
   2.2 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
   2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
   2.4 สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
  3. ความต้องการด้านสาธารณสุข 
   3.1 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา และฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
   3.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   3.3 รณรงค์ปูองกันและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
   3.4 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
  4. ความต้องการด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
   4.2 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
   4.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และห้องสมุดชุมชน 
   4.4 แก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
   4.5 แก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติด 
  5. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 ลการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
   5.2 จัดท าแนวเขตพ้ืนที่ ที่สาธารณะให้ชัดเจน 
   5.3 รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาไฟปุา 
   5.4 จัดหาที่ทิ้งขยะ และก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   5.5 จัดท ามาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลายปุา 
  6. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   6.1 ปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนเข้าใจถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 
   6.2 ส่งเสริมและให้โอกาสเด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้นอกระบบการศึกษา 
   6.3 แก้ไขปัญหาก้าวล้ า และความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี 
   6.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น 

7. ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 7.1 จัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาค

ประชาชน 
 7.2 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมือง 



 7.3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7.4 สร้างความเข้าใจ และสร้างความศรัทธาต่อระบบการเลือกตั้ง 
 7.5 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการเสียภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจ 
 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใน
ทุกกลุ่มทุกวัยของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาก่อนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการ
พัฒนาอาชีพ จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล และการใช้เทคนิค 
SWOT (SWOT Analysis) ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม
ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
  5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1), 16 (2)) 
   (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
   (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
   (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
   (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
   (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (55)) 



   (7) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26)) 
  5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
   (2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 ผ3)) 
   (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(มาตรา 68 (44)) 
   (4) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
   (5) การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
   (6) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
   (7) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา 16 (10)) 
   (8) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 
   (9) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16 (5)) 
   (10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
   (11) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13)) 
   (12) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14)) 
   (13) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน (มาตรา 16 (20)) 
   (14) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21)) 
   (15) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22)) 
  5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
   (1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (44)) 
   (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 
(8)) 
   (3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
   (4) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น (มาตรา 68 (13) 16 (25)) 
   (5) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 
(17)) 
   (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 



   (7) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 
  5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 

  (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
  (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
  (4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
  (5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
  (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (12)) 
  (7) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
  (8) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1)) 
 5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่

เกี่ยวข้องดังนี ้
  (1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) 
  (2) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา 16 (8)) 
  (3) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (24)) 
 5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา 67 (8)) 
  (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
 5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16 (15) 
  (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16 (16)) 
  

  ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้อย่างเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง



ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เพ่ือก าหนดต าแหน่ง สภาพปัญหา
ของพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชน 
  สภาพทั่วไปของต าบลสร้างถ่อน้อย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 92 ตารางกิโลเมตร หรือ 57,500 ไร่ แบ่ง
การปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีครัวเรือน จ านวน 1,906 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งสิ้น 7,761 คน 
แบ่งเป็นชาย จ านวน 3,877 คน หญิง จ านวน 3,884 คน สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเหมาะ
แก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ และ
พ้ืนที่ต าบลสร้างถ่อน้อย ยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาเบญจพรรณ คือ ปุาดงใหญ่  ที่มีพ้ืนที่ประมาณ 25,000 ไร่ ซึ่ง
เป็นปุาไม้ท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนต าบลสร้างถ่อน้อย และต าบลใกล้เคียง 
และยังมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นสถานที่ในการรวมกลุ่ม
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มทอผ้าไหม ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านถนน ไฟฟูา และระบบประปา สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์ การพัฒนา
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT (SWOT Analysis) ดังนี้ 
  1) จุดแข็ง ( S: Strength) 
   -มีเส้นทางการจราจรที่สะดวก และอยู่ห่างจากตัวอ าเภอ และจังหวัดไม่มากนัก 
   -มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 
แห่ง สามารถรองรับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
   -มีทรัพยากรปุาไม้ คือ ปุาดงใหญ่ ที่ยังความอุดมสมบูรณ์ 
   -มีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อยู่ในพ้ืนที่ ที่สามารถรองรับการขยายตัวของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 
   -มีแหล่งน้ าที่สามารถรองรับน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 

หมายเหตุ: มาตรา 67, 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 
             มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 



   -องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการ
สาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   -มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย กับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที ่
   -มีสถานที่ท่องเที่ยว และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดได้ 
  2) จุดอ่อน (W: Weakness) 
   -ต าบลสร้างถ่อน้อย มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ
กลุ่มอาชีพ แต่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีลักษณะบางเบาไม่ยั่งยืน 
   -การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นยังมีลักษณะที่บางเบา 
   -การอพยพแรงงานวัยหนุ่มสาว เดินทางไปท างานในต่างจังหวัด หรือเขตชุมชนเมือง 
   -ค่านิยมของชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในต่างหมู่บ้าน/ต่างอ าเภอ/ต่างจังหวัด 
   -การท าเกษตรกรรมพ่ึงพาเทคโนโลยี และสารเคมีมากเกินไป จนเกิดผลเสียต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3) โอกาส (O: Opportunity)  
   -มีการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน/โครงการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และมีการถ่ายโอนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนงานการถ่ายโอนภารกิจ 
   -มีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์พระบรมราชินีนาถ ที่สามารถ
รองรับการขยายตัว หรือการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพต่างๆ และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
   -แนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   -การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  4) ข้อจ ากัด (T: Threat) 
   -งบประมาณมีไม่เพียงพอ ถึงแม้จะมีการสนับสนุนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่เพียงพอ
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน 
   -ประชาชนขาดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จึงท าให้การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่
ยั่งยืน 
   -ขาดผู้น ากลุ่มอาชีพอย่างแท้จริง และเสียสละ 
   -ขาดการบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ 
   -ภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัวและการแข่งขันการท างานมีมากข้ึน 
 
 



ความต้องการของประชาชน 
  ประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ด าเนินการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาต าบลในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่กฎหมายก าหนด ยึดแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1) การส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   2) การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ และ
ให้เยาวชนรุ่นหลังสืบสานต่อไป 
   3) การส่งเสริมและสนับสนุนวันส าคัญทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ 
  2. ด้านสาธารณสุข 
   1) ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า               
โรคเลปโตสไปโรซีส โรคไข้หวัดนก  
   2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
  3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
   1) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   2) ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม
สอดคล้องกับการขยายเส้นทางและผิวจราจร 
  4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   1) ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้กลุ่มอาชีพ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนในต าบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
   2) ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการท าเกษตรอินทรีย์ 
   4) ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1 )  ส่ ง เ ส ริ ม รณร งค์ แล ะประช าสั ม พันธ์ เ พ่ื อส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ในกา รอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 
   3) ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตต าบลให้น่าอยู่ 
 



  6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   1) จัดเวทีประชาคมเพ่ือวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2) ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารงานบุคคล และอุปกรณ์ต่างๆ ให้
สามารถตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
   3) สนับสนุนการเ พ่ิมบทบาทของประชาชน ให้ เข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
   4) ส่งเสริมการจัดหารายได้อ่ืน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ได้จัดเก็บเพ่ือน ามา
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
  “ต ำบลสร้ำงถ่อน้อยเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงคู่รู้ค่ำธรรมชำติ สืบสำน
ปรำชญ์วัฒนธรรม ก้ำวน ำด้ำนกำรศึกษำ สร้ำงคุณค่ำคุณภำพชีวิต” 
 
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
  2. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน มีการวางระบบผังเมืองที่ดี 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นประชาธิปไตยทุก
รูปแบบ 
  5. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาให้ยั่งยืน 
  6. ส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  8. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  9. บริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกลุ่มอายุ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  11. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 
  12. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. เพ่ือพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
  2. เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



  3. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน มีการวางระบบผัง
เมืองที่ด ี
  4. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นประชาธิปไตยทุก
รูปแบบ 
  5. เพื่อน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  6. เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
  8. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
  9. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการขยะรวมทั้งต าบล 
  10. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  11. เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
  12. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ และจัดให้มีสถานที่อย่าง
เหมาะสม 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
  4. จัดให้มีกิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญของชาติ 
  5. ให้การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนปลอดโรคภัยไร้มลภาวะและสารพิษ 
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกลุ่มอายุมีการออกก าลังกาย 
  3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต 
  4. ส่งเสริมให้มีการปูองกัน และระงับโรคติดต่อ 
  5. สนับสนุนส่งเสริมในการจัดท าแผนหลักประกันสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
  6. บริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 



  1. จัดท าเส้นทางคมนาคมให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
  2. จัดท าทางระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
  3. จัดให้มีการขยายฟูา และมีไฟฟูาสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  4. จัดให้มีน้ าสะอาดมีมาตรฐาน และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
  5. ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก พัฒนาแหล่งน้ าและ
กระจายการใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพ่ิมทักษะและการสร้างกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้มแข็ง 
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมหลังฤดูกาลท านา 
  4. ส่งเสริมความสามัคคีภายในต าบล 
  5. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  6. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  7. จัดระบบเฝูาระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  8. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักในการท าการเกษตร 
  9. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์ 
  10. จัดให้มีระบบสวัสดิการชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมให้ต าบลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1. พัฒนาระบบบริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึง ประหยัด และเกิดความพึงพอใจ 
  2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วม 
  3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 
  4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา นันทนาการและการ
พักผ่อนหย่อนใจ และจัดให้มีสถานที่อย่างเหมาะสม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 
4. จัดให้มีกิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวันส าคัญของชาติ 
5. ให้การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

-ส านักงานปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนปลอดโรคภัยไร้มลภาวะและ
สารพิษ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกลุ่มอายุมีการออกก าลังกาย 
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต 
4. ส่งเสริมให้มีการปูองกัน และระงับโรคติดต่อ 
5. สนับสนุนส่งเสริมในการจัดท าแผนหลักประกัน
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
6. บริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

-กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

1. จัดท าเส้นทางคมนาคมให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
2. จัดท าทางระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
3. จัดให้มีการขยายฟูา และมีไฟฟูาสาธารณะ ให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
4. จัดให้มีน้ าสะอาดมีมาตรฐาน และเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
5. ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย 
ท านบกั้นน้ า ขุดลอก พัฒนาแหล่งน้ าและกระจายการใช้
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

-ส านักงานปลัด 
-กองช่าง 



------------- 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพ่ิมทักษะและการสร้างกลุ่ม
อาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมหลังฤดูกาลท านา 
4. ส่งเสริมความสามัคคีภายในต าบล 
5. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
6. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. จัดระบบเฝูาระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
8.  ส่ ง เสริมการใช้ปุ๋ ย อินทรี ย์ เป็นหลักในการท า
การเกษตร 
9. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้าน
การเกษตรอินทรีย์ 
10. จัดให้มีระบบสวัสดิการชุมชน 

-ส านักงานปลัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้ต าบลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 

-ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

1. พัฒนาระบบบริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึง 
ประหยัด และเกิดความพึงพอใจ 
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วน
ร่วม 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 
4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
-กองสาธารณสุขฯ 

 



การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ซึ่ง
จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และเพ่ิมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น การท าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
จึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ด าเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและ
โครงการน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ด าเนินการปฏิบัติเพ่ือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ 
  2. การสนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอและมี
หน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่น มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินการมากกว่า 
  3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรเอกชนอ่ืนในการ
ด าเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวกันกับหน่วยงานหรือองค์กรโดยอาจด าเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน
สหการ หรือคณะท างาน หรือคณะกรรมการ 
  4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอ่ืนเป็นผู้จัดสรรงบ
ปราณและการด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการประสานการพัฒนาตามล าดับ 
หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยการก ากับดูแล
ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหาร ดังนี้ 
  1. ส านักงานปลัด 
  2. กองคลัง 
  3. กองช่าง 
  4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จะด าเนินการ 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ซึ่งในการพัฒนาจะต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดความ
ตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จากภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ที่ได้วิเคราะห์พิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้องด าเนินการ  
มีดังนี ้
  ภารกิจหลัก 
  1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา แหล่งน้ า และทางระบายน้ าให้
สามารถตอบสนองความต้องการและเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ เป็นต้น 
  3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  4. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาทรัพยากรปุาไม้ 
การจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
  5. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร เช่น การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมหมู่บ้านให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
  6. การส่งเสริมการศึกษา เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความคิด ทัศนคติ ท าให้บุคคลมีคุณภาพ 
  7. การปูองและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ และพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
 

  ภารกิจรอง 
  1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในวันส าคัญ
และงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ 
  2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการกลุ่ม
และสร้างผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม 
  3. การส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
  5. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 



สถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ 
 

งาน 
ค่าเฉลี่ยปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ 

230 วัน/6 ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด 
    1.1  บริหารงานทั่วไป 
           -งานธุรการ สารบรรณ จัดท าค าสั่ง ประกาศ 
           -งานนิติการ 
           -งานกิจการสภา 
           -งานประชาสัมพันธ์ 
           -งานข้อมูลทั่วไป 
     1.2 งานนโยบายและแผน 
           -งานนโยบายและแผน 
           -งานจัดท างบประมาณ 
           -งานวิ เคราะห์  วิจั ย  ประสานงาน จัดท า
แผนพัฒนาต่างๆ หรือโครงการต่างๆ 
           -งานวิชาการ ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ 
      1.3 งานบริหารงานบุคคล 
            -งานการเจ้าหน้าที่ 
            -งานสวัสดิการพนักงานส่ วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
       1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             -งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 
             -งานปูองกัน ระงับ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ 
             -งานกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุ าย           
พลเรือน 
        1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
             -งานสังคมสงเคราะห์ 
             -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
             -งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
             -งานส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท าแผน
ชุมชน 
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งาน 
ค่าเฉลี่ยปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ 

230 วัน/6 ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
    2.1 งานการเงินและบัญชี 
           -งานการรับ-เบิกจ่าย และการเก็บรักษาเงิน 
           -การจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงิน 
           -งานการบัญชี 
           -งานทะเบียนคุมจ่ายเงิน 
           -งานงบการเงินและงบทดลอง 
           -งานแสดงฐานการเงิน 
     2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
           -งานพัสดุและทรัพย์สิน 
           -งานสถิติการคลัง 
           -งานควบคุมทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
           -งานบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           -งานแผนที่ภาษ ี
           -งานค่าธรรมเนียม 
           -งานทะเบียนกิจการพาณิชย์ 

 
 

1,835 
1,380 
1,380 
1,380 
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1,104 
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3. กองช่าง 
      3.1 งานก่อสร้าง 
            -งานควบคุมการก่อสร้าง 
      3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
            -งานส ารวจและออกแบบ ประมาณราคา 
      3.3 งานผังเมือง 
            -งานผังเมือง งานส ารวจและแผนที่ 
       3.4 งานประสานงานสาธารณูปโภค 
            -งานประปาหมู่บ้าน 
            -งานสวนสาธารณะ และทางสาธารณะ 
            -งานไฟฟูา และไฟฟูาส่องสว่าง 
            -งานดูแลและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
 

1,260 
 

1,080 
 

1,080 
 

1,380 
1,260 
1,380 

924 

 

 
 



งาน 
ค่าเฉลี่ยปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ 

230 วัน/6 ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    4.3 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
1,080 
1,140 

960 

 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      5.1 งานบริหารการศึกษา 
             -งานการเจ้าหน้าที่ 
             -งานการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
             -งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
       5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
              -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
              -งานกีฬาและนันทนาการ 
              -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
              -งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
              -งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 

1,080 
1,380 
1,380 

 
 

1,080 
924 

1,080 
720 
924 

 

 
  จากสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทั้งสิ้น 58 อัตรา โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อย มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นทุกส่วนราชการ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงมีความ
จ าเป็นในการสรรหาบุคลากรเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  
 
7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดอ านาจเจริญ (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง ก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
   1. ส านักงานปลัด 
   2. กองคลัง 
   3. กองช่าง 
   4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



   5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1. ส านักงานปลัด ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการ
เจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานกิจการสภา 
งานการเกษตร งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติต าบล งานนิติการ งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ 
งานจัดท าแผนพัฒนาต าบล งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งานขออนุมัติด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  2.  กองคลัง ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ และการน าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
งานขออนุมัติเบิกตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบ
โครงการ เงินสะสม งานการจัดท าบัญชีทุกประเภท งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  3. กองช่าง  ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ งานการประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ า งาน
สาธารณูปโภค งานประปาหมู่บ้าน งานไฟฟูาส่องสว่าง ไฟฟูาสาธารณะ งานอ่ืนๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การดูแล ส่งเสริมให้ความรู้  
เกี่ยวกับสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล การวางแผนและด าเนินงานในการ
ปูองกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ การรณรงค์การก าจัดลูกน้ ายุงลาย การปูองกันและระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและระงับโรคติดต่อ และงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัยซึ่งด าเนินการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด ประกอบด้วย งานบุคลากร และการบริหารจัดการ งานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้
เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณการเชิงสร้างสรรค์ จัด
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สะอาด มี
ความปลอดภัย และเหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็ก งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  
   
 


