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องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว   
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

 



 

คํานํา 
 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว      
จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  โดยคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติ  ความยาก  คุณภาพของงาน  และปริมาณงาน  ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล  
ที่จะตองจายในดานบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน) และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ทั้งนี้ไดมีการกําหนด
ตําแหนง จัดอัตรากําลัง มีระบบโครงสรางที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่  
และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลดีตอทางราชการ และเพื่อสนองความตองการ     
ของประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

  องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เสนอแผนอัตรากําลัง 3 ป ใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา) พิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   
(ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา) พิจารณาใหความเห็นชอบแลว องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จึงได
ประกาศใชแผนอัตรากําลังดังกลาว  เพื่อเปนกรอบการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงขององคการบริหาร
สวนตําบลทาลาดขาว  ตามระยะเวลาที่กําหนดตอไป 
 
 
                                                                                     องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

          เรื่อง                                                                                                   หนา 
 

1.  หลักการและเหตุผล          1 
2.  วัตถุประสงค            1 
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป       2 
4.  สภาพปญหา ความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล     8 
5.  ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล      15 
6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง                  25 
7.  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง   25 
8.  โครงสรางสวนราชการ                           26 
9.  ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น     32 
10.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป            34 
11.  บัญชีแสดงจัดคนสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ    40 
12. แนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น      44 
13.  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของขาราชการ หรือ พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง  45 

ภาคผนวก 

1. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  (2564 – 2566) 
2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  (2564 – 2566) 
3. บทวิเคราะหคางานรายสํานัก/กอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนอัตรากําลัง  3  ป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566   
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย  จังหวดันครราชสีมา 

     
1. หลักการและเหตุผล 

          1.1 ประกาศกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนด
ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด 
ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ 
ตลอดจนภาระคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคกรปกครอง     
สวนทองถิ่นจัดทําแผนอัตรากําลัง (อบจ.,เทศบาล.,อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังของขาราชการหรือพนักงาน   
สวนทองถิ่น เพื่อใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน     
สวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 

             1.2 คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก. กลาง) ไดมีมติเห็นชอบ
ประกาศการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนท
องถิ่น (อบจ.เทศบาล อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนกรอบในการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยเสนอใหคณะกรรมการขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบโดยไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น          
(อบจ.,เทศบาล,อบต.) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจ        
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.,เทศบาล.หรืออบต.) วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการ
วางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนง     
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

            1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตนองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จึงไดจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้น 

2.  ว ัตถุประสงค 

      2.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวมีโครงสรางการแบงงานที่เหมาะสมไม     
ซ้ําซอน 

          2.2 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง        
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นแตละประเภทและตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

          2.3 เพื่อใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

          2.4 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร             
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
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2.5 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ         

แตงตั้งขาราชการเพื่อใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เกิดประโยชนตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพมีความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และมีการ   ลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได 
เปนอยางดี 

         2.6 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
๓.๑ วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขอองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว      

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที๕่ (พ.ศ. 
๒๕๔๖)  และตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่น ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปญหาของตําบลทาลาดขาว 

๓.๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของตําบลทาลาดขาว ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตาง ๆ 

๓.๔ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอย
ละ ๔๐ ของงบประมาณรายจาย 

๓.๕ ใหพนักงานสวนตําบลทุกคน ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ อยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง 

๓.๖ ใหใชหลักการ “PUT THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB”  ในการจัดคนใหเขา
กับงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น 

         เพื่อใหตําบลทาบาดขาว เปนชุมชนที่นาอยู เปนชุมชนที่เขมแข็ง องคการบริหารสวนตําบล   
ทาลาดขาว จึงไดกําหนด ยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาหาป (๒๕61 – ๒๕๖5) ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
                  เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวยุทธศาสตรหลักที่จะ
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จ  รวม  12 ยุทธศาสตร  และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทาลาดขาว จํานวน 20 แนวทาง ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

  ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการตาง ๆ เพื่อยกระดับ

ความเปนอยู และอํานวยความสะดวกในชุมชน โดยดําเนินการกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ 
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1. การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 
2. การพัฒนาระบบชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอกแหลงน้ํา 
3. การพัฒนาระบบประปาและไฟฟาสาธารณะ 
4. การพัฒนาและสงเสริมสถานที่เพ่ือบริการสาธารณะ 

  ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเกษตรกรรม 
 ปรับปรุงและพฒันาดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรดวยปุยอินทรียชีวภาพ  
  1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 

2. การสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ 
3. การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลือขายหมอดินและบูรณาการการเกษตรอินทรีย 
4. การสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อสงเสริมแหลงความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาดานเศรษฐกิจเพ่ือสงเสริมผูประกอบการและกลุมอาชีพในการยกระดับสินคา 

OTOP 
1. การสงเสริมและยกระดับสินคา OTOP 
2. การสงเสริมผูประกอบการและกลุมอาชีพ 

  ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่น 
1. การสงเสริมรณรงคและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ภูมปิญญาทองถิ่น 
2.  การสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลา 

  3.  การสงเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม 
            ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

 การพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 

1. การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
2.  การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

           ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อบํารุงรักษาดิน น้ํา 

ทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดจนบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะและอนุรักษปาชุมชน 
 1.  การพัฒนาและบํารุงรักษาดิน น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ 

2.  การสงเสริมการรณรงคปลูกปาและอนุรักษปาชุมชน 
3.  การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะและควบคุมมลภาวะ 

  ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 
  การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพชุมชน 

1.  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
2.  การสงเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน  
 

 



- 4 - 
 

  ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชีว ิตและทรัพยสิน 
  การพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยสงเสริมและสนับสนุนการ

ฝกอบรมตํารวจบาน อปพร. และงานปองกันบรรเทา สาธารณภัย 
1.  การพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.  การสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมตํารวจบาน อปพร. และงานปองกัน 

                     บรรเทา สาธารณภัย 
  ยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาดานสาธารณสุข 

 การพัฒนาดานสาธารณสุข เพื่อสงเสริม ฟนฟูสุขภาพและควบคุมปองกันโรค 
1.  การสงเสริมและฟนฟูสุขภาพและควบคุมปองกันโรค 
2.  การสงเสริมการพัฒนาดานสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) 
3.  การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน  (EMS) 

  ยุทธศาสตรที่ 10  การพัฒนาดานการศึกษา 
  การพัฒนาดานการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

 1.  การพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  การสงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตรที่ 11  การพัฒนาดานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 การพัฒนาดานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนสืบสานการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน

ประเพณีทองถิ่น 
 1.การสงเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือแกปญหายาเสพติด 
 2.การสงเสริมและสืบสานการแขงขันกีฬาพื้นบาน 

  ยุทธศาสตรที่ 12  การพัฒนาดานบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 การพัฒนาดานบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรและองคกรใหสามารถบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
1.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร 
2.  การสงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคสวน 
3.  การสงเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ     

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
                    เปาหมาย 
                     1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดี  สงบสุข
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

2.ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณในทุกมิติและไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ 

3.ใหคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู    เปนคนดี    มีคุณภาพ   มีศักยภาพ  ความสามารถ
ในการแขงขัน  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สูสังคมฐานความรู 

4.ใหประชาชนมีภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม  มีการเชิดชูคุณคาความเปนไทยและวัฒนธรรมไทย
บนความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีท่ําใหชุมชน  สังคม  มีความสมานฉันทและสันติสุข 
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5.สงเสริมการกีฬาสูความเปนเลิศ 

แนวทางการพัฒนา 

1.  การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวง 
วัยใหเรียนรูตลอดชีวิต 

 2. สงเสริมคานิยม จริยธรรมและวัฒนธรรม อันดงีามแกเด็กและเยาวชน 
         3. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค การ 

รักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ 
    4. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย  การแพทยทางเลือก  การแพทยพื้นบาน

และสมุนไพร 
         5. การสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศและการกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย 

ตัวชี้ว ัด 

1. จํานวนประชาชนที่ไดรับบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบไดรับการพัฒนาที่
เพิ่มขึ้น 

2. จํานวนเด็กและเยาวชนในตําบลมีศักยภาพที่ดี 
3. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี 
4. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมูบานอยางตอเนื่อง 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

เปาหมาย 

  1. เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหมีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
คมนาคมขนสง  ความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชน 

2. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น 
3. พัฒนาสรางสภาพแวดลอมตําบลและหมูบานใหปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอด

อบายมุข 
4. พัฒนาสรางและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น  และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น  โดยชุมชนมีสวนรวม 

แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาและสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบการใหบริการ
ขนสงมวลชน 

 2. พัฒนาเพ่ิมประสทิธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น 
 3. พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบ

มีสวนรวม 
 4.  สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
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ตัวชี้ว ัด 

1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา 
2. จํานวนปายจราจรที่ติดตั้ง 
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 
4. จํานวนระบบประปาที่กอสรางและซอมแซม 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแขงขัน 

     เปาหมาย  

1. เพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรและรายไดการเกษตร 
2. สงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน 
3. เพิ่มรายไดภาคการคา 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตรอยาง
ครบวงจรตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑและการตลาด 

 2.สงเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใชในการ 
ประกอบอาชีพ 

 3.พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

ตัวชี้ว ัด 

1. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
2. ผลิตภัณฑ OTOP ตําบลมีขายตามทองตลาด 
3. กลุมมีการบริหารจัดการที่ถูกตอง 
4. ผลผลิตทางการเกษตรมีเพิ่มขึ้นและไดราคาดี 
5. พื้นที่ทําการเกษตรไดรับน้ําจากระบบคลองสงน้ําเพิม่ขึ้น 

4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

เปาหมาย 

เพื่อเปนการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหม ี
สภาพท่ีสมบูรณ และสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักสิ่งแวดลอม เพื่อความสมบูรณของปาไมและความสมดุลของ
ธรรมชาติ ไมใหทําลายตนไมไปมากกวานี้  ปรับปรุงภูมิทัศนหรือสวนหยอมรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตําบล 

                  แนวทางการพัฒนา 

 1. อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
2. พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
4 .เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
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ตัวชี้ว ัด 

1. จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมสรางจิตสํานึกที่ดีและมีความรักบานเกิดของตนเอง 
2. จํานวนตนไมที่มีการปลูกเพิ่มขึ้น 
3. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการปรับปรุง 
4. จํานวนครัวเรือนท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5. จํานวนหมูบานไมมีน้ําเนาเสียสงกลิ่นเหม็น 

   6. จํานวนหมูบานที่มีการปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนหมูบานนาอยู 
7. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว 
5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี

เปาหมาย 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการใหบริการภาครัฐ 
2. ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
3. ทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการและแกไขปญหาดวยตัวเอง 
4. สรางความมั่นคง  ปลอดภัย  สันติสุข  และสมานฉันของทุกภาคสวน 

แนวทางการพัฒนา 

 1.  การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลกร 
 2.  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใชเทคโนโลยีที่                  
 3.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
 4.  การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ 

ตวัชี้ว ัด 

1. จํานวนผูมีสวนรวมตามกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
2. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
3. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
4. ประชาชนในทองถิ่นมีการเอ้ือเฟอตอกัน 
5. จํานวนหมูบานมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี
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4.  สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน          

        สภาพปญหาความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลทาลาขาว ซึ่งตาม 
แผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดออกเปนดานตางๆ ดังนี้ 
 

     สภาพปญหาในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  จําแนกเปน  ๘  ดาน  ดังตอไปนี้ 
 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑.๑ ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน ตองการการระบายน้ําใหเปนไปโดยสะอาด 
๑.๒ ปญหาถนนสําหรับสัญจรยังไมครบถวน  
๑.๓ ปญหาแสงสวางในทางสาธารณะไมเพียงพอ 
๑.๔ ปญหาถนนเขาแหลงพื้นที่ทําการเกษตรไมสะดวก เกิดชํารุดเสียหาย  
๑.๕ ปญหาดานระบบน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคไมเพียงพอ 

๒. ดานเศรษฐกิจ 
๒.๑ ประชาชนสวนใหญมีรายไดต่ํา 
๒.๒ ปญหาการวางงานในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
๒.๓ ปญหาการขาดทุนในการประกอบอาชีพ 
๒.๔ ปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เกิดโรคระบาดในผลผลิต 
๒.๕ ปญหาประชาชนขาดการสงเสริมอาชีพ ในยามวางเวนจากฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๖ ปญหาประชาชนสวนใหญยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน  
 

๓. ดานสังคม 
๓.๑ ปญหาการไมมีงานทําในวัยแรงงาน (๑๕ – ๖๐ ป) 
๓.๒ ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  (มีสถานีตํารวจ ๑ แหง) 
๓.๓ ปญหาประชาชนสวนใหญยังมีฐานะยากจน 
๓.๔ ปญหาผูสูงอายุถูกทอดท้ิง 
๓.๕ ปญหา เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไมไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการที่   
      เกี่ยวของเทาท่ีควร 
๓.๖ ปญหาเยาวชนเขาไปของเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

๔. ดานการเมือง การบริหาร 
๔.๑ ปญหาการจัดเก็บรายไดยังไมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากนัก 
๔.๒ ปญหาการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหารของประชาชนยังมีในระดับนอย 
๔.๓ ปญหาการใหบริการประชาชนยังไมครบถวน 
๔.๔ ปญหาประชาชนสวนใหญไมใหความสําคัญในการศึกษาหาความรู 
๔.๕ ปญหาประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในระบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๔.๖ ปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญ 
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๕. ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๑ ปญหาขาดสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ 
๕.๒ ปญหาไดรับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 
๕.๓ ปญหาที่สาธารณะและปาไมถูกบุกรุกและทําลาย 
๕.๔ ปญหาประชาชนไมรูจักวิธีการบริหารจัดการปาชุมชน 
๕.๕ ปญหาเกษตรกรใชสารเคมีอยางไมมีการระมัดระวังและขาดการปองกัน 
๕.๖ ปญหาเกษตรกรใชวิธีการเผาออยในการเก็บเก่ียว และเผาไรนาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว 
 

๖. ดานแหลงน้ํา 
๖.๑ ปญหาน้ําอุปโภค - บริโภค ยังมีไมเพียงพอและทั่วถึง 
๖.๒ ปญหาแหลงน้ํา คูคลอง มีวัชพืชและตื้นเขินขาดการพัฒนาอยางเปนระบบ 
๖.๓ ปญหาแหลงน้ํา เพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมมีไมเพียงพอ 
๖.๔ ปญหาการขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก  

๗. ดานสาธารณสุข (มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน ๑ แหง) 
๗.๑ ปญหาการบริการดานสาธารณสุขและอนามัยไมทั่วถึงทุกครัวเรือน 
๗.๒ ปญหาดานความรวมมือในการแกไขโรคติดตอและโรคระบาด 
๗.๓ ปญหาจากเหตุรบกวนหรือเหตุรําคาญ 
๗.๔ ปญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ  
๗.๕ ปญหาการระงับการแพรระบาดของโรคติดตอไมทันตอเหตุการณ 
 

๘. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๘.๑ ปญหาการรับรู ขอมูลขาวสารของประชาชน 
๘.๒ ปญหาดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
๘.๓ ปญหาเด็กและเยาวชนบางสวนไมประพฤติตามแบบวัฒนธรรมไทย 
 

     ความตองการของประชาชนในพื้นที่   จําแนกไดเปน  ๘  ดาน ดังตอไปนี้ 
 

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑.๑ มีการการระบายน้ําใหเปนไปโดยสะดวก 
๑.๒ มีถนนสําหรับสัญจรครบถวนและไดมาตรฐาน 
๑.๓ มีไฟแสงสวางในทางสาธารณะอยางเพียงพอ 
๑.๔ มีถนนเขายังแหลงเกษตรกรรมอยางเพียงพอ และสะดวก 
๑.๕ มีระบบน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ 
 

๒. ดานเศรษฐกิจ 
๒.๑ มีการฝกอบรมอาชีพที่ตองการและถนัดเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 
๒.๒ มีอาชีพเสริมในระหวางการวางเวนจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๓ เงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๒.๔ ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น 
๒.๕ มีกรรมสิทธิ์ในที่ทํากิน (นส.๓ ก , โฉนด) 
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๓. ดานสังคม 
๓.๑ มีงานทําท้ังในและนอกฤดูกาล 
๓.๒ มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
๓.๓ มีฐานะอยูในระดับเลี้ยงชีพไดตามสมควร 
๓.๔ มีสถานสงเคราะหคนชรา เด็ก สตรี ผูพิการ 
๓.๕ เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๓.๖ ไมมีผูของเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

๔. ดานการเมือง การบริหาร 
๔.๑ มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายไดใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๔.๒ มีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง การบริหาร ของประชาชน 
๔.๓ มีการใหบริการประชาชนอยางครบถวนในการติดตองานครั้งเดียว 
๔.๔ มีการจัดระบบการเรียนในชุมชนใหเพิ่มมากข้ึน 
๔.๕ ประชาชนสวนใหญมีความเขาใจในระบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๔.๖ มีบุคลากรที่มีความชํานาญ 
 

๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๑ มีสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่สาธารณะและนันทนาการ 
๕.๒ ขจัดปญหาการรบกวนจากเสียงและกลิ่นอยางถูกวิธี 
๕.๓ มีการดูแลคุมครองที่ดินสาธารณะและปาไมอยางถูกตองเปนระบบ 
๕.๔ ประชาชนรูจักวิธีการบรหิารจัดการปาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๕ เกษตรกรเลิกใชสารเคมีอยางเปนรูปธรรม 
๕.๖ เกษตรกรไมใชวิธีการเผาออยในการเก็บเก่ียว และไมเผาไรนาหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแลว 
 

๖. ดานแหลงน้ํา 
๖.๑ มีน้ําอุปโภค - บริโภค อยางเพียงพอและทั่วถึง 
๖.๒ มีการพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง อยางเปนระบบ 
๖.๓ มีแหลงน้ํา เพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมอยางเพียงพอ 
๖.๔ มีแหลงกักเก็บน้ําขนาดกลางและเล็ก อยางเพียงพอ 
 

๗. ดานสาธารณสุข  
๗.๑ มีโรงพยาบาลประจําอําเภอ  ๑  แหง 
๗.๒ มีการบริการดานสาธารณสุขและอนามัยอยางทัว่ถึงทุกครัวเรือน 
๗.๓ มีความรวมมือในการแกไขโรคติดตอและโรคระบาดจากประชาชน 
๗.๔ ไมมีเหตุรบกวนหรือเหตุรําคาญ 
๗.๕ มีเครื่องมือและอุปกรณอยางเพียงพอ 
๗.๖ มีการระงับการแพรระบาดของโรคติดตอทันตอเหตุการณ 
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๘. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๘.๑ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางชัดเจน 
๘.๒ มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอยางท่ัวถึง 
๘.๓ มีการอบรมเด็กและเยาวชนใหประพฤติตามแบบวัฒนธรรมไทย 
๘.๔ มีการฟนฟูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

การวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาและศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ  
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เปนการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาในระดับตาง ๆ มาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาในพื้นที่  ซึ่งแนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ไดยึดหลักการพัฒนาที่ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล  และสอดคลอง 
เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรจังหวัด/ 
อําเภอ  รวมทั้งเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและศักยภาพของทองถิ่นและจังหวัด  รวมทั้งตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชนใน
พื้นที่  ซึ่งกรอบแนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  มีดังนี ้

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)   
            การพัฒนาประเทศไทยระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) 

ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิด
กันมากขึ้น โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่อง
จาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและ ยั่งยืน 

  

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการให เห็นผลเปน
รูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ดังนี้    

๑. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมที่ดี     
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

๒. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมใน การเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได  
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๓. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  

๔. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ สนับสนุนการเติบโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๕. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมี การทํางานเชิง    
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  

๖. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

๗. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและ สรางสรรคในดานการคา 
การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก   

 

เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย 

 ๑. คนไทยมคีุณ ลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ
และทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และ
มีความเปนไทย  

๒. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเขมแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอยางทั่วถึง
และเปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ ๑๕.๑๑  

๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็กที่เขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ บริการ มีระบบการผลิตและใหบริการ
จากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ ใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน 
และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการ ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของ พื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ 
เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน  

๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและ ความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสง สินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง 
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ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน ดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหาร จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบ งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนี
การรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่ม ีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 

  ยุทธศาสตรในการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
  จังหวัดนครราชสีมา มีวิสัยทัศนวา "ประตูสูอีสาน ศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรม ผา
ไหม และการทองเที่ยว  
  เปาประสงคของจังหวัดประกอบดวย  
  1.เพื่อเสรมสรางขีดความสามารถของพัฒนาจังหวัด สูการเปนศูนยกลางผลิตสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาค  
  2.เพื่อเสรมสรางขีดความสามารถของพัฒนาจังหวัด สูการเปนศูนยกลางของการผลิตอุตสาหกรรม
ไหมของภาค  
  3.เพื่อเสริมสรางศักยภาพของการพัฒนาจังหวัด สูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภาค  
  ตัวชี้ว ัดตามแผนพัฒนาจังหวัด 3 ตัวชี้ว ัด คือ  
  1.รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสูการเปนศูนยกลางการผลิตสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในระดับภาค  
  2.รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสูการเปนศูนยกลางการผลิต
อุตสาหกรรมไหมในระดับภาค  
  3.รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวใน
ระดับภาค จังหวัดนครราชสีมา  
  ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนสูการบรรลุตามเปาประสงคท่ีวางไว 5 ยุทธศาสตร อันไดแก  
  1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร  
  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑไหม  
  3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว  
  4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
  5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูกําหนดยุทศาสตร จังหวัด
นครราชสีมา 
  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2542 มาตรา  
16 และ มาตรา  17  ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล และ การ
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองดังนี้ 
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  มาตรา  16  ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ 

(1.)    การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
(2.)    การจัดใหมีและการบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 
(3.)    การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ 
(4.)    การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
(5.)    การสาธารณูปการ 
(6.)    การสงเสรมิ  การฝก  และการประกอบอาชีพ 
(7.)    การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(8.)    การสงเสริมการทองเที่ยว 
(9.)    การจัดการศึกษา 
(10)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผูดอยโอกาส 
(11)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(13)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(14)  การสงเสริมกีฬา   
(15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(17)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(18)  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพและ 

สาธารณสถาน   อื่น ๆ 
(24)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
                (25)  การผังเมือง 

(26)  การขนสงและวิศวกรรมจราจร 
      (27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
      (28)  การควบคุมอาคาร 
      (29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (30.)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความปลอดภัยใน  ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

   (31)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

 



 

 

- 15 - 

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
การดําเนินตามภารกิจและตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดกําหนด

ภารกิจไวเปน  6 ดาน ซึ่งกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้ 

เพื่อใหการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ขององคการบริหารสวน
ตําบลทาลาดขาว มีความครบถวน สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
สภาพปญหา และความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ จึงวิเคราะหศักยภาพใน
การพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว แบบองครวม  ดังนี้ 

 

 จุดแข็ง (Strength=s)   
  1. มีพ่ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร  เชน การปลูกขาว  การเลี้ยงปศุสัตว 
  2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณ 
  3. มีกลุมอาชีพหลากหลายและมีสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เชน รานคาชุมชน  กลุมสตรี 
  4. มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนสงไปจังหวัดอื่น ๆ  

5. มีสถาบันศึกษาภาครัฐ ระดับอุดมศึกษาตั้งอยูในเขตพื้นที ่
6. มีความพรอมดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
7. มีการประสานการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขมแขง็อยางลงตัว  
8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหลงเรียนรูทางศาสนา  ศูนยฝกอบรมทางจิตใจ 

 

   จุดออน (Weak-W )  
1. ขาดแคลนแรงงานที่มีความรูและทักษะ ที่มีความพรอมสูภาคอุตสาหกรรม 
2. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องและไมครบวงจร 
3. ปญหาดานงบประมาณที่มีไมพอเพยีงตอการพัฒนา 
4. ปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต  ของประชาชน 
5. ปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. บางพ้ืนที่ยังขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
7. การสงเสริมอาชีพประชาชนผูมีรายไดนอยยังไมไดรับการสงเสริมเทาที่ควร 

 

   โอกาส (Opportunity – O) 
1. การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางในสินคา 
2. การขยายตลาดทางการคาและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. การสงเสริมสินคาโอทอปในตําบล 
4. โอกาสในการสรางเครือขายผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง 
5. จังหวัดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน / ครอบครัว 
6. การสงเสริมในดานสถาบันครอบครัว 
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   อุปสรรค ( Threat – T )  
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นเริ่มขาดแคลน 
3. การเคลื่อนยายแรงงานจากภาคการเกษตรสูภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น 
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
6. ภาวการณแขงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึน 
7. ราคาน้ํามันสูงกวาในประเทศกลุมอาเซียน 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

เปนรายดานแยกตามยุทธศาสตร พบวา 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
จุดแข็ง (Strength=s)   
1. การคมนาคม  ถนนหนทาง  ใชงานได  ดีพอสมควร 
2. มีแหลงน้ําที่สรางขึ้นไวใชในการเกษตร 
3. มีระบบประปา มีแหลงน้ํา ไวใชเพื่อการอุปโภค - บริโภค 
4. มีไฟฟา  โทรศัพท  ในการอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิต  

 

จุดออน (Weakness=W)   
โครงสรางพื้นฐานในหมูบาน ยังไมที่ดีพอ ถนนเปนถนนดิน หินคลุก มีสภาพเปนหลุมเปนบอ การ

คมนาคมไมสะดวกเทาที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
                 1. หนวยงานอื่น ๆ  เชน องคการบริหารสวนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในเสนทางสายหลักท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมากอยางตอเนื่อง 
                 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต. 

 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเปนไปไดชากวาการขยายตัวของชุมชน 

 

2. การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีว ิต 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน

สังคมและสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 
2. บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู

ในระดับที่พรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. องคการบริหารสวนตําบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอยาง

ตอเนื่อง 
 



 

 

- 17 - 
 

4. องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมูบานและตําบล
อยางตอเนื่อง พรอมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อใหประชาชนใชออกกําลังกายในหมูบาน 

5. องคการบริหารสวนตําบลจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่นอยางตอเนื่อง เชน     
รดน้ําผูสูงอายุ แหเทียนเขาพรรษา ลอยกระทง ฯลฯ 

 

จุดออน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความชวยเหลือ 
3. หนวยงานระดับหมูบานที่ทําหนาที่คัดเลือกผูรับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองคการบริหาร

สวนตําบลยังไมมีกระบวนการคัดเลือกที่เปนที่ยอมรับของประชาชนอยางแทจริง 
4. ผูนําระดับหมูบานและประชาชนยังไมเห็นความสําคัญเรื่องการสงเสริมการออกกําลังกายอยาง

จริงจัง 
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
1. การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุข เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนที่

ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
         2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของคอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เขาแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของทองถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ทําใหสถาบันครอบครัวออนแอ ผูดอยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การปองกันโรคติดตอบางชนิดไมสามารถทําไดครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลได เชน โรคเอดส โรค
ไขเลือดออก 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

สงเสริม 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โอกาสที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

3. องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผูดอยโอกาสในตําบล
ไดโดยใชกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมูบานและตําบล 

4. ไดรับความรวมมือในดานการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี เชน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล   
  5. มีการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

อยางตอเนื่อง 
2. มีคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลทําหนาที่ประสานงานระดับหมูบาน  ตําบล

และอําเภอ  ในดานการสงเสริมการเกษตรและการสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ 
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3. องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน 

 

จุดออน (Weakness=W)   
1. ขาดบุคลากรดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลอยูในเกณฑต่ํา 
3. การพัฒนาผลผลิตของสินคาเกษตรใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และลดตนทุนในการผลิตยังไมมีการ

ดําเนินการที่เปนรูปธรรม 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. มีหนวยงานภายนอกเขามาดูแลดานการฝกอบรมอาชีพ   พัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานตาง ๆ 
  2. หนวยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุมเกษตรกรที่มีผลการดําเนินการของกลุม
ตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
1. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ

สวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาในการ

ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
  3. การจัดกิจกรรมใหความรูในการพัฒนากลุมอาชีพ  ตองใชเวลาและมีการติดตามประเมินผล  ทํา
ใหเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกกลุม   เนื่องจากตองประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
 

4. การพัฒนาดานผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุน

แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยางตอเนื่อง 
2. ผูบริหารทองถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

 

จุดออน (Weakness=W)   
1. ผูนําชุมชนไมคอยตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
2. การจัดตั้งเครือขายในระดับหมูบานทําไดไมทั่วถึง 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่จังหวัดใหความสําคัญ และได
กําหนดไวเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด 
  2. กระแสสังคมใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอม 

 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
การใหความรูแกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาดความตอเนื่องทั้ง

จากภาครัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ที่ทํางานดานสิ่งแวดลอม 
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5. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ 

อยูในระดับที่พรอมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ  ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูง 
4. เทคนิคการทํางาน สวนมาก เปนงานที่ไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง  

  

จุดออน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานขอมูลดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชน

ใหขอมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ยังไมมีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานมารับผิดชอบงานดานการกีฬา 

 

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นเปนยุทธศาสตรที่จังหวัดใหความสําคัญ 
 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
  การแกไขปญหาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือ
จากหลายๆ สวน ที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

6. ดานการบริหารจัดการองคกร  และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
2. องคการบริหารสวนตําบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีมาใชในการ

บริหาร 
3. องคการบริหารสวนตําบลสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

 

จุดออน (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไมเพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลใน

เกณฑต่ํา 
 

โอกาส (Oportunity=O)   
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก 
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3. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเทคโนโลยีในการ
ทํางาน  เชน อินเตอรเน็ต  ระบบฐานขอมูล 

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในสายงานที่เกี่ยวของครอบคลุมทุกตําแหนง 
 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
 1. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนที่ตอง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  2. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานที่ตองอาศัยจิตสํานึก เกี่ยวกับการใชดุลพินิจสวน
บุคคล จึงเปนงานที่คอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก 

3. ระเบียบตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลกําหนดใหประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในหลายงาน เชน การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ 
 

5. ภารกิจอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวนั้น  เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิด  รวมทํา  รวมแกไขปญหา  เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  ในเขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน  การพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทาลาดขาว จะสมบูรณได  จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน  ในพื้นที่เกิดความตระหนักรวมกัน
แกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง  องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ยังไดเนน
ใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริม และสนับสนุนให
การศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา  สวนดานพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถิ่นและสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

การวิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.  
เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ทั้งนี้สามารถวิเคราะห
ภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา  โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจ ไดเปน ๗  ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
โดยองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดวิเคราะห SWOT จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามในการ
ดําเนินงานตามภารกิจ ดังนี้ 

 

๕.๑  ดานโครงสรางพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
- จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก   มาตรา ๖๗ 
- ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร   มาตรา ๖๘ (๑) 
- ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น   มาตรา ๖๘ (๒) 
- ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา     มาตรา ๖๘ (๓) 
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- การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ    มาตรา ๑๖ (๔) 
- การสาธารณูปการ  มาตรา ๑๖ (๕) 

     (๑) กองชางมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ   
     (๒) ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
   การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  -  จุดแข็ง (Strength)  ไดแก   
  -  จุดออน (Weakness)  ไดแก   
     (๑) มีบุคลากรไมเพียงพอตองาน  
     (๒) บุคลากรที่มีอยูมีความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนง ไมชํานาญงานดานอื่น เชน ไมมีความ 
                            ชํานาญงานในการบํารุงซอมแซมไฟฟา    
      (๓) มีงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน       
  -  โอกาส (Opportunity)  ไดแก  
      (๑) ประชาชนใหความรวมมือในการบริจาคพื้นที่ในการกอสรางตางๆ                   
  -  อุปสรรค (Threat)  ไดแก   
       (๑) มีพ้ืนที่สําหรับแหลงกักเก็บน้ํานอย   
       

๕.๒  ดานสงเสริมคุณภาพชีว ิต  มีภารกิจที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ    มาตรา ๖๗ (๖) 
- ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ      มาตรา ๖๗ (๓) 
- ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  มาตรา ๖๘ (๔) 
- การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส มาตรา ๑๖ 

(๑๐) 
- การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  มาตรา ๑๖ (๒) 
- การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  มาตรา ๑๖ (๕) 
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  มาตรา ๑๖ (๑๙) 
การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
-  จุดแข็ง (Strength)  ไดแก 

(๑) มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ  
   (๒) ผูบริหารมีนโยบายการบริหารงานที่ดี     

-  จุดออน (Weakness)  ไดแก 
   (๑) เครื่องพนหมอกควันสําหรับกําจัดยุงและแมลงรบกวนมีจํานวนไมเพียงพอ เกิดการชํารุดบอย  

                  -  โอกาส (Opportunity)  ไดแก 
 (๑) ไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ     

                  -  อุปสรรค (Threat)  ไดแก 
(๑) ประชาชนในพื้นที่ยังมีความรู ความเขาใจในการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตยในระดับ     
นอย 
(๒) มีชุมชนแออัดหลายพื้นที่ กลายเปนแหลงเพาะพันธุยุงและแมลงรบกวน ซึ่งเปนพาหะทําใหเกิด 
โรคติดตอ  
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๕.๓  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจที่เกี่ยวของ 
ดังนี้ 

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   มาตรา ๖๗ (๔) 
- การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน    มาตรา ๖๘ (๘) 
- การผังเมือง   มาตรา ๖๘ (๑๓) 
- จัดใหมีที่จอดรถ   มาตรา ๑๖ (๓) 
- การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  มาตรา ๑๖ (๑๗) 
- การควบคุมอาคาร   มาตรา ๑๖ (๒๘)  
การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบรอย    
-  จุดแข็ง (Strength)  ไดแก 

   (๑) มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
   (๒) มีสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในพื้นที่ครบทุกหมูบาน   

-  จุดออน (Weakness)  ไดแก 
   (๑) มอีุปกรณ/เครื่องจักร ไมเพียงพอเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ  

-  โอกาส (Opportunity)  ไดแก 
   (๑) มีหนวยเคลื่อนที่สนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพประชาชน เชน หนวย EMS     
-  อุปสรรค (Threat)  ไดแก   
   (๑) ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการ    

    

      ๕.๔  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวของ
ดังนี้ 

- สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  มาตรา ๖๘ (๖) 
- ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  มาตรา ๖๘ (๕) 
- บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  มาตรา ๖๘ (๗) 
- ใหมีตลาด  มาตรา ๖๘ (๑๐) 
- การทองเที่ยว  มาตรา ๖๘ (๑๒) 
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  มาตรา ๖๘ (๑๑) 
- การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ  มาตรา ๑๖ (๖) 
- การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน  มาตรา ๑๖ (๗) 
การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน  

พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
 

-  จุดแข็ง (Strength)  ไดแก 
   (๑) องคกรมีการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ    
-  จุดออน (Weakness)  ไดแก 
   (๑) ในพื้นท่ียังไมมีตลาดที่มีมาตรฐาน 

             (๒) ไมมีแหลงสงเสริมการขายหรือแสดงสินคา     
-  โอกาส (Opportunity)  ไดแก   
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   (๑) ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ     
-  อุปสรรค (Threat)  ไดแก   
   (๑) ในพื้นท่ียังไมมีแหลงทองเที่ยว    

 

๕.๕   ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

-   คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มาตรา ๖๗ (๗) 
-   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง   
-   ปฏิกูล  มาตรา ๖๗ (๒) 
-   การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  มาตรา ๑๗ (๑๒) 

       การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ดานการบริหารจัดการและการ   
       อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  จุดแข็ง (Strength)  ไดแก 
   (๑) ผูบริหารใหความสําคัญกับการคุมครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
-  จุดออน (Weakness)  ไดแก 
   (๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดานในการบริหารจัดการและการอนุรักษ   
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
-  โอกาส (Opportunity)  ไดแก 
   (๑) ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นท่ี     
-  อุปสรรค (Threat)  ไดแก 
   (๑) ยังมีคนตัดไม ทําลายปาในพ้ืนที่ 
   (๒) มีผูบุกรุกที่สาธารณะ 
   (๓) เกษตรกรยังใชวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผิดวิธี  เชน การเผาไรออย-ขาวโพด เพ่ือให

สามารถเก็บเกี่ยวไดอยางสะดวก รวดเร็ว แตทําลายสิ่งแวดลอม  
  

             ๕.๖   ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   มีภารกิจที่
เกี่ยวของดังนี้ 

- บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น มาตรา ๖๗ 
(๘) 

- สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มาตรา ๖๗ (๕) 
- การจัดการศึกษา  มาตรา ๑๖ (๙) 
- การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  มาตรา ๑๗ (๑๘) 
     การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    
     จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   

-  จุดแข็ง (Strength)  ไดแก 
        (๑) ผูบริหารเปนนักพัฒนา ปราชญชาวบาน มีนโยบายในการสงเสริมดานการศาสนา        
             ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

   (๒) องคกร/ชุมชนในพื้นที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยางดี 
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-  จุดออน (Weakness)  ไดแก 
   (๑) มีงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอ     
-  โอกาส (Opportunity)  ไดแก     
   (๑) มีสถานที่สําคัญอันเปนศูนยรวมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตําบล 
-  อุปสรรค (Threat)  ไดแก 
   (๑) ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   

 

๕.๗  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

- สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น  มาตรา ๔๕ (๓) 
- ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความ

จําเปนและสมควร  มาตรา ๖๗ (๙) 
- สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน  มาตรา ๑๖ (๑๖) 
- การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา ๑๗ 

(๓) 
- การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

   มาตรา ๑๗ (๑๖) 
     การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ดานการบริหารจัดการและการ    
     สนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

-  จุดแข็ง (Strength)  ไดแก  
   (๑) ผูบริหารมีนโยบายในการบริหารงานทองถิ่นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
   (๒) บุคลากรในหนวยงานเปนผูมีความรู ความสามารถหลากหลาย    
-  จุดออน (Weakness)  ไดแก 
   (๑) งบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ       
-  โอกาส (Opportunity)  ไดแก 
   (๑) มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอโชคชัย จํานวน  10  แหง  ซึ่งสะดวกตอการ      
   ประสานความรวมมือในการดําเนินงานตางๆ     
-  อุปสรรค (Threat)  ไดแก  
   (๑) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีพื้นที่อยูหางไกลกัน การคมนาคมไมสะดวก 
 

  ภารกิจทั้ง ๗ ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไขปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวย การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 
หมายเหตุ :  มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗   
                มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแก 
                องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจะดําเนินการ  
ภารกิจหลัก  ไดแก 

  (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 (๓) สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 (๔) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

                         (๕) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 
 (๗) คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (๘) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  

ภารกิจรอง  ไดแก    
 (๑) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 (๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
 (๓) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 (๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 (๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรกรและกิจการสหกรณ 
 (๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 (๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 (๑๐) ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 
 (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
 (๑๒) การทองเที่ยว 
 (๑๓) การผังเมือง 

7. สรุปปญหา และแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
 

         องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว แบงโครงสรางสวนราชการภายในออกเปน 4 สวน ไดแก 
สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล            
(ก.อบต.) กําหนดใหเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง และกําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนทั้งสิ้น 33 อัตรา 
แตเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมและเนื่องจาก       
มีความจําเปนที่ต องมีบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ ความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากอง         
เพื่อทําหนาที่กําหนดจุดมุงหมายการทํางาน ติดตอประสานงาน การพิจารณาวางแผนอัตรากําลังเจาหนาที่และ
งบประมาณ การวางแผนงาน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําติดตามผล 
ประเมินผล และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานของฝายงานการเงินและบัญชี กองคลัง   ประกอบกับเพื่อรองรับ
ภารกิจความรับผิดชอบที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดปรับปรุงอัตรากําลังขึ้นใหม และคิดภาระ         
คาใชจายขึนใหมใหเปนปจจุบัน โดยใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาที่สามารถแกไขปญหาและแผนพัฒนา   
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  



 

 

8.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
            จากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีภารกิจ อํานาจหนาที่ที่จะตอง
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว ในพ.ร.บ.องคการบริหารสวนตําบล และตาม พ.ร.บ.
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการดังนี ้

8.1 โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลกําหนดภารกิจดานตางๆ ดังนี้ 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
1. สํานักปลัด 
1.1   งานบริหารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้ง 
- งานขอบัญญัติ อบต. 
- งานงบประมาณ 
- งานอื่นท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 

1.2   งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 

1.3   งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการดํ า เนินการทางคดีและศาล

ปกครอง 
- งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 

1.4   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

1.5   งานกิจการสภา 
- งานสารบรรณ 
- งานอํานวยการและประสานงาน 

1.6   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอํานวยการ 
- งานปองกัน 
- งานชวยเหลือฟนฟ ูงานกูภัย 

 

1. สํานักปลัด 
1.1   งานบริหารงานทั่วไป 

- งานสารบรรณ 
- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
- งานเลือกตั้ง 
- งานงบประมาณ 
- งานอื่นท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 

 
1.2   งานการเจาหนาที่ 

- งานแผนอัตรากําลัง 
- งานการสรรหา บรรจุแตงตั้ง พนจากราชการ 
- งานขอมูลทะเบียนประวัต ิ
- งานระบบขอมูลบุคลากรแหงชาต ิ
- งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- งานเงิน คาจาง คาตอบแทน 
- งานแผนพัฒนาบุคลากร 

1.3   งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
- งานจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานเสนอขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 
- งานจัดทําขอบัญญัต ิ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
- งานงบประมาณ 

1.4   งานนิติการ 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
- งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานขอบัญญัติและระเบียบ อบต. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กําหนดเพิ่มงาน  
  การเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
- แกไขจากงาน
นโยบายและแผน
เปนงาน
ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 
 
 
- แกไขจากงาน
กฎหมายและคดี
เปนงานนิติการ 

   
 



 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
1.7  งานสงเสริมการเกษตรและปศุสตัว 

-  งานสงเสริมการเกษตร 
-  งานวิชาการเกษตร 
-  งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานสงเสริมปศุสัตว 
-  งานขอมูลวิชาการ 

1.8  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   -  งานควบคุมและปองกันโรคระบาด 
   -  งานวางแผนดานสาธารณสุข 
   -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
   -  งานรักษาความสะอาด 

1.5   งานสวัสดิการสังคม 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

1.6   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานศูนยรับแจงเหตุ 
- งานแผนการปองกัน 
- งานชวยเหลือฟนฟ ู
- งานชวยเหลือผูประสบภัยเรงดวน 
- งานรักษาความสงบเรียบรอย 
- งานสนับสนุนและบริการ 

      - งานที่ไดรับมอบหมาย 
1.7  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
      - งานใหบริการดานสาธารณสุข 
      - งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ 
      - งานคุมครองผูบริโภค 
      - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
      - งานสัตวแพทย 
      - งานสงเสริมและเผยแพร 
      - งานติดตามและตรวจสอบ 
      - งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
      - งานปองกันยาเสพติด 
      - งานสงเสริมปองกันโรคติดตอ 
      - งานบริการและรักษาความสะอาด 
      - งานจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
      - งานกําจัดขยะและน้ําเสีย 
1.8 งานสงเสริมการเกษตร 
    - งานสงเสริมวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 

-  งานสงเสริมปรับปรุงขยายพันธุพืช 
-  งานปองกันและรักษาโรคศัตรูพืช 
-  งานเพาะชําและเกษตรอินทรีย 
-  งานสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
-  งานสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
-  งานวิชาการปศุสัตวและเทคโนโลย ี
-  งานปรับปรุงขยายพันธุสัตว 
-  งานปองกันรักษาโรคระบาดสัตว 

 

- แกไขจากงาน
สวัสดิการและ
พัฒนาชุมชนเปน
งานสวัสดิการ
สังคม 

 



 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
2.  กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 

- งานรับ – เบิกจายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2  งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
- งานการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
- งานพัฒนารายได 
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษ ี
- งานพัสด ุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและ

ยานพาหนะ 

2.  กองคลัง 
2.1  งานการเงินและบัญชี 

- งานรับ – เบิกจายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานการบัญชี 

2.2 งานสถิติการคลัง 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานควบคุมการเบิกจาย 
- งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
- งานพัฒนารายได 
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสด ุ
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและ

ยานพาหนะ 

 
- แกไขจากงาน
การเงินเปนงาน
การเงินและบัญช ี
 
- แกไขจากงาน
บัญชีเปนงานสถิติ
การคลัง 
 
 

3.  กองชาง 
3.1  งานกอสราง 

- งานกอสรางและบูรณะถนน 
- ง านก อส ร า ง แล ะบู รณะสภาพและ

โครงการพิเศษ 
- งานระบบขอมูลและแผนที่ เ ส นทาง

คมนาคม 
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
- งานวิศวกรรม 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
- งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
- งานออกแบบ 

 

3.  กองชาง 
3.1  งานกอสรางและซอมบํารุง 

- งานกอสรางและบูรณะถนน 
- งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการ

พิเศษ 
- งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม 
- งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
- งานวิศวกรรม 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
- งานบริการขอมลูและหลักเกณฑ 
- งานออกแบบ 

 

 
- แกไขจากงาน
กอสรางเปนงาน
กอสรางและซอม
บํารุง 

 

 
  
 



 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
     -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา 

- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
- งานระบายน้ํา 
- งานจัดตกแตงสถานที ่

3.4  งานผังเมือง 
- งานสํารวจและแผนที ่
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

     - งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
     -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

- งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
- งานระบายน้ํา 
- งานจัดตกแตงสถานที ่

3.4  งานผังเมือง 
- งานสํารวจและแผนที ่
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
- งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง 

- แกไขจากงาน
ประสาน
สาธารณูปโภค
เปนงานประสาน
สาธารณูปโภค
และกิจการ
ประปา 
 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา 
     - งานแผนและโครงการ 
     - งานงบประมาณ 
     - งานธุรการ 
     - งานการเจาหนาที ่
     - งานการศึกษาปฐมวัย 

- งานโรงเรียน 
- งานสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐาน  การศึกษา
4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขาย 
ทางการศึกษา 

- งานกิจการศาสนา 
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและสันทนาการ 

4.3  งานกิจการโรงเรียน 
- งานจัดการศึกษา 
- งานพลศึกษา 
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล

โรงเรียน 
- งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา 
     - งานแผนและโครงการ 
     - งานงบประมาณ 
     - งานธุรการ 
     - งานการเจาหนาที่ 
     - งานการศึกษาปฐมวัย 

- งานโรงเรียน 
- งานสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐาน  การศึกษา 
4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- งานหองสมุด พพิิธภัณฑและเครือขายทางการ
ศึกษา 

- งานกิจการศาสนา 
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและสันทนาการ 

 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 

- งานจัดการศึกษา 
- งานพลศึกษา 
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล

โรงเรียน 
- งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

5.    หนวยตรวจสอบภายใน 
     - งานตรวจสอบภายใน 

5.    หนวยตรวจสอบภายใน 
     - งานตรวจสอบภายใน 
 

 



 

 

 
     8.2 การวิเคราะหและการกําหนดตําแหนง 

             องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดวิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะตองดําเนินการในแต
ละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด เพื่อนํามาวิเคราะห  
วาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชใด ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน 
และเพื่อใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อใหการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตาแหนงมากรอก       
ขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ปดังนี้ 

 
  

 
สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง 
เดิม 

กรอบอัตรตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา   

3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
 เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัด อบต.) 
สํานักปลัด อบต.(01) 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน (หน.สป.อบต.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก.) 
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชก.)  
นักวิชาการเกษตร (ปก.) 
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
จพง.ปองกันและบรรเทาสาธรณภัย (ชง.) 
เจาพนักงานธุรการ (ชง.) 
พนักงานจาง 
คนงาน 
คนงานประจํารถขยะ 
พนักงานขับรถยนต 
คนสวน 
กองคลัง (04) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (ผอ.กอง) 
เจาพนักงานพัสดุ (ปง.) 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง.) 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง.) 
พนักงานจาง 
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา 
 

 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 
3 
1 
1 

 
1  
1 
1 
1 
 

1 

 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 
3 
1 
1 

 
1  
1 
1 
1 
 

1 

 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 
3 
1 
1 

 
1  
1 
1 
1 
 

1 

 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 
3 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
 

1 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง 
เดิม 

กรอบอัตรตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวงระยะเวลา   

3 ปขางหนา 

อัตรากําลังคน 
 เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 
 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 
กองชาง (05) 
นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผอ.กอง) 
นายชางโยธา (ชง.) 
นายชางไฟฟา (ปง.) 
ลูกจางประจํา 
เจาพนักงานธุรการ 
พนักงานจาง 
คนงาน 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน (ผอ.กอง) 
นักวิชาการศึกษา (ปก.) 
ศพด.อบต.ทาลาดขาว 
ครูผูดูแลเด็ก 
พนักงานจางทั่วไป 
ผูดูแลเด็ก 
หนวยตรวจสอบภายใน (12) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) 
 

 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
 

1 
 

3 
 
- 

 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
 

1 
 

3 
 

1 

 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
 

1 
 

3 
 

1 

 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
 

1 
 

3 
 

1 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

+1 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
วาง 
 
 
วาง 
 
 
 
วาง 
 

รวม 32 33 33 33 +1 - -  



 

 

 
    
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลประเภทสามัญ 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                               
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

สํานักปลัด อบต.(๐๑) 
หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

กองคลัง(๐๔) 
ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

กองชาง(๐๕) 
ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘) 
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

๑.  งานบริหารทั่วไป 
๒.  งานการเจาหนาท่ี 
๓.  งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
4. งานสวัสดิการสังคม 

5.  งานนิติการ 

6.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

8.  งานสงเสริมการเกษตร 

๑.  งานการเงินและบัญชี 
๒.  งานสถิตกิารคลัง 
๓.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

๔.  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 

๑.  งานกอสรางและซอมบํารุง 
๒.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ      
     ประปา 
๔.  งานผังเมือง 
 

 

๑.  งานบริหารการศึกษา 
๒.  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา  
     และวัฒนธรรม 
๓.  งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 

หนวยตรวจสอบภายใน (12) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  

 

หัวหนาสํานักปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) (๑) 

งานบรหิารงานทั่วไป 
 (5) 

งานการเจาหนาที ่

 (1) 
 

งานยุทธศาสตรและ 
งบประมาณ 

 (1) 

งานนติกิาร 
 (1) 

 

 งานสวัสดิการสังคม 
(1) 

งานปองกนัและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

 (1) 

งานสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

 (3) 

 งานสงเสริมการเกษตร 
และปศุสตัว  

 (๑) 

- เจาพนกังานธุรการ 
 ชง. (๑) 

 
พนักงานจาง 

- คนงาน (2) 
- พนักงานขับรถยนต (๑) 
- คนสวน (1) 
 

- นักทรัพยากรบุคคล  
ชก. (๑) 

 

- นักวิเคราะหนโยบาย    
  และแผน ชก.  (๑) 
 

- นักจัดการงานทั่วไป 
ชก. (1) 

- นักพัฒนาชุมชน  
ปก.(1) 

 

- เจาพนกังานปองกันฯ 
ชง. (๑) 

 

พนักงาน  
- คนงานประจํารถขยะ 

(3) 
 

- นักวิชาการเกษตร  
ปก. (๑) 

 



 

 

 
     
  

 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิโครงสรางกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

(๑) 

งานการเงินและบัญชี 
 (-) 

งานสถิติการคลัง 
 (๑) 

งานทะเบียนทรพัยสนิและพัสด ุ
 (1) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
(๒) 

- เจาพนกังานการเงินและบัญชี ชง. (๑) 
 

( -  ) 
 

- เจาพนักงานพัสดุ ปง. (๑) 

 
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชง. (๑) 

พนักงานจาง 
- พนักงานจดมาตรวัดน้าํ (๑) 
 

 



 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมโิครงสรางกองชาง องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) (1) 

งานกอสรางและซอมบํารุง 
 (1) 

 
 

งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
(-) 

งานประสานสาธารณปูโภค 
และกิจการประปา 

 (3) 
 

งานผังเมือง 
(-) 

- นายชางโยธา ชง. (1)  (-) 

 
-นายชางไฟฟา ปง. (1) 
ลูกจางประจํา 
- เจาพนักงานธุรการ (๑) 
พนกังานจาง 
- คนงาน (๑) 

 (-) 

 

 



 

 

 
     

 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1) 

งานบริหารการศึกษา 
 

 (๑) 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 ( - ) 

งานกิจการโรงเรียน 
 

 (4) 

-นักวิชาการศึกษา ปก. (๑ ) 

 
- 

 
ศพด.อบต.ทาลาดขาว 

- ครูผูดูแลเด็ก  (1) 
พนักงานจาง 
- ผูดูแลเด็ก (ทัว่ไป) (3) 

 
 



 

 

  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

งานตรวจสอบภายใน 

 
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1) 



 

 

  
  

 
11.บัญชีแสดงจัดคนลงสูตําแหนงและการกําหนดเลขที่ตําแหนงในสวนราชการ 

  
ที่  

ชื่อ   -    สกุล 
 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

กรอบอัตรากาํลังเดิม กรอบอัตรากาํลังใหม เงินเดือน  
หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงือนเดือน เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/เงิน
คาตอบแทน 

 

1 นางสาวปาริชาติ  เอือ้นกิ่ง ป.โท 
 

20-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

กลาง 20-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทองถิ่น) 

กลาง 503,160 
(41,930x12) 

84,000 
(7,000x12) 

84,000 
(7,000x12) 

(671,160) 
 

 สํานักปลัด อบต.            
2 นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทกัษ ป.โท 20-3-01-2101-001 หัวหนาสาํนักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ตน 20-3-01-2101-001 หัวหนาสาํนักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ตน 362,640 

(30,220x12) 
42,000 

(3,500x12) 
- (404,640) 

3 นางชุติกาญจน  นุชกระโทก ป.ตร ี 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน 
 

ปก. 20-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน 
 

ปก. 233,760 
(19,480x12) 

- - (233,760) 

4 น.ส.สุพรรณิกา  ชนะชัย ป.โท 
 

20-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 20-3-01-3101-001 นักจัดการงานทัว่ไป ชก. 323,760 
(26,980x12) 

- - (323,760) 

5 นางทัศนีย  ฉุนกระโทก ป.โท 
 

20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

ชก. 20-3-01-3103-001 นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

ชก. 329,760 
(27,480x12) 

- - (329,760) 

6 วาที่ ร.ต.ชํานาญ  กําพุดเชื้อ ป.ตร ี
 

20-3-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร ปก. 20-3-01-3401-001 นักวิชาการเกษตร ปก. 180,720 
(15,060x12) 

 - (180,720) 

7   นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ 
 

ป.โท 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 20-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 342,720 
(28,560x12) 

- - (342,720) 

8 นายชาริน   ขาวน ี ป.ตร ี
 

20-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกัน  และ
บรรเทา 
สาธารณภยั 

ชง. 20-3-01-4805-001 เจาพนักงานปองกัน  
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

ชง. 244,320 
(20,360x12) 

- - (244,320) 

9 
 

นางกันณิกา  คชรักษ 
 

ป.ตรี  20-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ปง. 20-3-01-4101-001 เจาพนักงานธุรการ ชง. 185,160 
(15,430x12) 

- - (185,160) 

 
 
 



 

 
 

  
 

ที่  
ชื่อ   -    สกุล 

 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตรากาํลังเดิม กรอบอัตรากาํลังใหม เงินเดือน  
หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงือนเดือน เงินประจํา
ตําแหนง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/เงิน
คาตอบแทน 

 

 สํานักปลัด อบต.            
 พนักงานจาง            

10 
11 

นายประเสริฐ   โกงกระโทก 
นางบุญลอม    อุดหนองเลา     

ม.6 
ม.6 

- 
- 

คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป 

- 
- 

- 
- 

คนงาน 
คนงาน 

- 
- 

108,000 
108,000 

- 
- 

- 
- 

(108,000) 
(108,000) 

12 
13 
14 

นายสําเภา  ลายผกัแวน.นาย
สําภาทด  ผลผักแวน 
- 

ม.3 
ม.6 

  

- 
- 
- 

คนงานประจํารถขยะ 
คนงานประจํารถขยะ 
คนงานประจํารถขยะ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

คนงานประจํารถขยะ 
คนงานประจํารถขยะ 
คนงานประจํารถขยะ 

- 108,000 
108,000 
108,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

(108,000) 
(108,000) 

วาง 
15 นายสวาสดิ์  ชอบผักแวน 

 
ม.6 - พนักงานขับรถยนต - - พนักงานขับรถยนต - 108,000 

 
- - (108,000) 

16 นายวอน   ตึงกระโทก 
 

ป.6 - คนสวน 
 

- - คนสวน 
 

- 108,000 - - (108,000) 

 กองคลัง(04)            

17 น.ส.ปทิตตา แลวกระโทก 
 

ป.ตร ี 20-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ตน 20-3-04-2102-001 นักบริหารงานการคลัง ตน 448,920 
(41,930x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- (490,920) 

18 น.ส.ณิชณันทร  สุนทรเกษตร 
 

ปวส. 20-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสด ุ ปง. 20-3-04-4203-001 เจาพนักงานพัสด ุ ปง. 174,840 
(14,570x12) 

- - (174,840) 

19 นางเนติธร กอยกระโทก ป.ตร ี 20-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเกบ็รายได ปง. 20-3-04-4204-001 เจาพนักงานจัดเกบ็
รายได 

ชง. 230,400 
(19,200x12) 

- - (230,400) 

20  นางทัชชภร  ชาญนุวงศ 
 

ป.ตรี   20-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินฯ ชง. 20-3-04-4201-001 เจาพนักงานการเงินฯ ชง. 239,640 
(19,970x12) 

- - (239,640) 

 พนักงานจาง            

21 นางสาวอาภรณ  จอมกระโทก ป.ตร ี - 
 

พนักงานจดมาตรวัดน้าํ - 
  

- 
 

พนักงานจดมาตรวัดน้าํ 
  

- 
 

108,000 
 

- 
 

- 
 

(108,000) 
 

 

 



 

 

  
ที่  

ชื่อ   -    สกุล 
 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

กรอบอัตรากาํลังเดิม กรอบอัตรากาํลังใหม เงินเดือน  
หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงือนเดือน เงิน
ประจํา

ตําแหนง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน

คาตอบแทน 

 

 กองชาง            

22   สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก  ป.ตร ี 20-3-05-2103-001 นักบริหารงานชาง ตน 20-3-05-2103-001 นักบริหารงานชาง ตน 393,600 42,000 
(3,500x12) 

- (349,320) 

23  นายวีระชาต ิ กอบกระโทก ปวส.  20-3-05-4706-001 นายชางไฟฟา ชง. 20-3-05-4706-001 นายชางไฟฟา ชง. 207,240 
(17,270x12) 

- - (207,240) 

24 นายนพดล  โคตรุโร ป.ตร ี 20-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง. 20-3-05-4701-001 นายชางโยธา ปง. 280,440 
(23,370x12) 

- - (280,440) 

 ลูกจางประจํา            

25 นางสุวรรณนีย   วิประโชต ิ
 

ป.ตร ี - เจาพนักงานธุรการ - - เจาพนักงานธุรการ - 236,640 
(18,790x12) 

- - (236,640) 

 พนักงานจาง            

26 นายมานะ  หามกระโทก 
 

ม.6 - คนงานทั่วไป - - คนงาน - 108,000 - - (108,000) 

 กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

           

27 - - 20-3-08-2107-001 นักบริหารงานการศึกษา ตน 20-3-08-2107-001 นักบริหารงานการศึกษา ตน 393,600 42,000 
(3,500x12) 

- วาง 

28 นางสาวสิรภัสร   กองจันทรด ี ป.โท 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 20-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 207,480 
(17,290x12) 

- - (207,480)  

 ศพด.อบต.ทาลาดขาว            

29 - - 20-3-08-6600-196 ครูผูดูแลเด็ก - 20-3-08-6600-196 ครูผูดูแลเด็ก - - - - วาง 

 พนักงานจาง            

30 
31 
32 

น.ส.วรรณา  จั่งกระโทก 
นางสิรีลักษณ   แคกระโทก 
น.ส.สุวิมล  ผองอนันต 

ม.6 
ม.6 
ม.6 

- 
- 
- 

ผูดูแลเด็ก 
ผูดูแลเด็ก 
ผูดูแลเด็ก 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ผูดูแลเด็ก 
ผูดูแลเด็ก 
ผูดูแลเด็ก 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

จายจากเงินอุดหนุน 
จายจากเงินอุดหนุน 
จายจากเงินอุดหนุน 

 

 



 

 

    
 

ที่  
ชื่อ   -    สกุล 

 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตรากาํลังเดิม กรอบอัตรากาํลังใหม เงินเดือน  
หมายเหต ุ

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ เงือนเดือน เงิน
ประจํา

ตําแหนง 

เงินเพิ่มอื่นๆ/
เงิน

คาตอบแทน 

 

 หนวยตรวจสอบภายใน             

33 - -  -  - - 20-3-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 355,320 - - วาง 
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๑๒.  แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตาํบล 
 

  องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะทัศนคติ  ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําให
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของทุกคน ทุกตําแหนง ไดมีโอกาส
ไดรับการพัฒนา ซึ่งกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางไวตามรอบ
อัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  โดยคํานึงยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถิ่นในการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ ๑  กําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางกลุมผูนําและองคการ
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 

  กลยุทธที่ ๑.๑ ยกยองขาราชการ/ผูนํารุนใหมในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 กลยุทธที่ ๑.๒ สรางองคการสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
 กลยุทธที่ ๑.๓ กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรที่ ๒  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการสวน

ทองถิ่นในรูปแบบตางๆ  
 กลยุทธที่ ๒.๑ ปลูกจิตสํานึกผานพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
 กลยุทธที่ ๒.๒ กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแกขาราชการ              

          ทุกระดับ 
 กลยุทธที่ ๒.๓ สรางศูนยกลางในการวิจัย สํารวจ ใหคําปรึกษาแนะนําและขอมูลขาวสาร 
         ดานธรรมาภิบาล 
 กลยุทธที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศขาราชการอยางเขมขน 
 กลยุทธที่ ๒.๕ กําหนดหลักสูตรฝกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสูมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตรที่ ๓  การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย  
                   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณขาราชการไปสูการปฏิบัติ 
 กลยุทธที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกขาราชสวนทองถิ่น 
 ยุทธศาสตรที่  ๔  การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดาน

คุณธรรม   จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 กลยุทธที่ ๔.๑ เปดโอกาสใหขาราชการเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ 
          กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 กลยุทธที่  ๔.๒ เปดใหประชาชน และหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมและการติดตาม 
          สถานการณการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  
 รายละเอียดเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6    

ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
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๑๓.  ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของพนักงานสวนตาํบล 
 

  เพื่อใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบลทา
ลาดขาว ไดมีกรอบและแนวทางในการมีจริยธรรมเพื่อยึดถือเปนหลัก และแนวทางปฏิบัติ  เปนเครื่องกํากับ      
ความประพฤติของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
ขาว ใหปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กําหนด เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก  และใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ

ซอน 
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
  ทั้งนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

 
 
 

*********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ.2564 - 2566 

ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ณ หองประชุมที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
............................................. 

ผูเขารวมประชุม 5  คน 
ผูไมมารวมประชุม 
       - ไมมี 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
                                 - เมื่อที่ประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดกลาวเปดประชุมและทําหนาที่ประธาน
การประชุม และไดดําเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องพิจารณาเก่ียวกับการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 - 2566  
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน          - แจงคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ที่  349/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 
ประกอบดวย 
                       1. นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง        ปลัด อบต.ปฏิบัติหนาที่นายก อบต. เปนประธาน 
    2. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีพลพิทักษ  หัวหนาสํานักปลัด                เปนคณะทํางาน 
              3. นางสาวปทิตตา  แลวกระโทก   ผอ.กองคลัง                          เปนคณะทํางาน 
              4. นายนพดล  โคตรุโร      นายชางโยธา รก.ผอ.กองชาง      เปนคณะทํางาน 
             5. นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ           นักทรัพยากรบุคคล                  เปนเลขานุการ 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง          ประธานกรรมการ 

     
2 นายเฉลิมเกียรติ  ศรีพลพิทักษ กรรมการ 

     
3 นางสาวปทิตตา  แลวกระโทก กรรมการ 

        
4 นายนพดล  โคตรุโร         กรรมการ 

            
5 นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ    เลขานุการ 
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           มีหนาที่   จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566                
ตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาเปดกรอบอัตรากําลังใหม ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตั้งใจปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
ประธาน           - เรียนคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566    
ทุกทานในวันนี้เปนการประชุมครั้งท่ี 1/2563 มีผูเขาประชุมจํานวน 5 ทาน  

                 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
                           (ไมมี) 
ที่ประชุม         - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

ประธาน         - ตามที่ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 แจงแนวทางการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
          1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.    
                       2564 – 2566 โดยใหถือตามประกาศคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น     
(ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อ.บต. หรือ ก.เมอืงพัทยา) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวด 2 เรื่อง การกําหนดประเภท จํานวน และอัตรา ตําแหนง และคูมือการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
                   2. ขอความรวมมือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อ.บต. 
หรือ ก.เมืองพัทยา) เรงรัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 - 2566 ใหแลวเสร็จและนําเสนอคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวน ทองถิ่น(ก.จ.จ. ก.ท.จ. 
ก.อ.บต. หรือ ก.เมืองพัทยา) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหมีผลบังคับ ใชในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ
ขอใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น(ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อ.บต. หรือ ก.เมืองพัทยา) ให
ความสําคัญในการกําหนดตําแหนงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยคํานึงถึงปริมาณงาน คุณภาพงาน และ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมารา 35 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนด
ตําแหนงเพิ่มใหมเทาที่จําเปนโดยถือเปนขอผูกพันในการกําหนดตําแหนงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในแตละปสําหรับตั้งอัตราเงินเดือนของตําแหนงที่กําหนดใหสอดคลองกับ
งบประมาณรายจายประจําป และตองมีการสรรหาบุคคลมาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่กําหนดตาม
ปงบประมาณในแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยเครงครัด 
         3. กรณีตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสายงานผูปฏิบัติและตําแหนงพนักงานจาง 
หากเปนตําแหนงที่วางแลวไมดําเนินการสรรหาภายในระยะเวลา 1 ป ใหคณะกรรมการขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น(ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อ.บต. หรือ ก.เมืองพัทยา) ตรวจสอบและพิจารณายุบ เลิกตําแหนง 
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ดังกลาวยกเวนตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่รายงานให กสถ. ดําเนินการสรรหาหรืออยูระหวาง
ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ กสถ. ใหกําหนดตําแหนงไวตอไป นั้น 
                      เพื่อใหการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 แลวเสร็จ    
ถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และนําเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
(ก.อ.บต.จ.นม.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหความสําคัญในการกําหนดตําแหนงขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยคํานึงถึงปริมาณงาน คุณภาพงาน และภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามมารา 35 แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดิฉันจึงขอ
เชิญทานคณะกรรมการทุกทานรวมกันพิจารณาถึงความจําเปนและปริมาณงานที่ตองจัดเพิ่มกําลังคนเพื่อ      
เปนรางในการจัดทําแผนฯ ตอไป ขอเรียนเชิญคะ 
 

นายเฉลิมเกียรติ    - เรียนทานประธานที่เคารพผมนายเฉลิมเกียรติ  ศรีพลพิทักษ หัวหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารศรีพลพิทักษ  สวนตําบล ตามที่ไดรับการฝกอบรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ     
                         พ.ศ. 2564 – 2566 ในสวนของสํานักปลัดจากการวิเคราะหสถิติปริมาณงาน/คางานกับ  
                         จํานวนคนผมมองวามีความเหมาะสมเพียงพอแลว แตในสวนอื่นผมมองวาตําแหนงนัก        
                       ตรวจสอบภายในมคีวามสําคัญกับทุกหนวยงานจึงอยากใหเพิ่มกรอบนักวิชาการตรวจสอบ 
                       ภายในลงในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
 

นางสาวปทิตตา    - เรียนทานประธานที่เคารพดิฉัน นางสาวปทิตตา แลัวกระโทก ผูอํานวยการกองคลัง ในสวน    
แลวกระโทก         ของกองคลังจากการวิเคราะหสถิติปริมาณงาน/คางานในรอบปท่ีผานมายังมีเจาหนาที่ไม    
                        เพียงพอกับงานซึ่งมีอัตรากําลังเพียง 5 อัตรา จึงอยากใหเพิ่มกรอบนักวิชาการคลัง ลงใน    
                        แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 แตเนื่องจากติดปญหา    
                        ดานภาระคาใชจายจึงขอคงกรอบอัตรากําลงัไวตามเดิมคะ สําหรับในสวนของกองการศึกษา  
                        ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ดิฉันรักษาการผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
                        จากการวิเคราะห สถิติปริมาณงาน/คางานกับจํานวนคนดิฉันเห็นวามีความเหมาะสม   
                        เพียงพอแลว จึงขอคงกรอบ อัตรากําลังไวตามเดิมคะ  
 

นายนพดล โคตรุโร- เรียนทานประธานที่เคารพผมนายนภดล  โคตรุโร นายชางโยธาชํานาญงานรักษาการ  
                        ผูอํานวยการกองชางในสวนของกองชางจากการวิเคราะหสถิติปริมาณงาน/คางานกับ  
                        จํานวนคนผมเห็นวามีความเหมาะสมเพียงพอแลว จึงขอคงกรอบอัตรากําลังไวตามเดิมครับ  
 

ประธาน            - คณะกรรมการทานอื่นมีใครจะเสนอความคิดเห็นหรือไม ถาไมมฉีันขอมติจากที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม        - เห็นชอบใหบรรจุกรอบอัตรากําลังตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปก./ชก.ลงในแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาใหความเห็นชอบตอไป              
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ประธาน             - ขอมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําเอกสารรางแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566         

เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา 
2. นําเสนอ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
3. เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาแลวใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อเสนอใหนายกองคการบริหารสวนตําบล     
ทาลาดขาวลงนามประกาศใชแผนตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ 
                        - ไมมี 
ปดประชุมเวลา   15.00  น. 
  

 

                                            (ลงชื่อ)                    ผูจดรายงานการประชุม 
(นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ) 

เลขานุการ 
 

                                 (ลงชื่อ)           ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง) 

     ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
         
 
 
                                       ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

เรื่อง กําหนดโครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
-------------------------------------- 

        ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร สวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดโครงสราง
สวนราชการและกําหนดหนาที่ความรับผิดชองของแตละสวนราชการจึงกําหนดโครงสรางสวนราชการและ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ ดังนี้ 
        1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป      
ขององคการบริหารสวนตําบล และสวนราชการที่ ไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในองคการ
บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหาร     
สวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีหัวหนา
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา พนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัด โดยจัดแบงสวนราชการภายในดังนี้ 
          1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
          1.2 งานนโยบายและแผนงาน 
         1.3 งานกฎหมายและคดี 
          1.4 งานปองบรรเทาสาธารณภัย 

1.5 งานกิจการสภา 
1.6 งานสาธารณสุข 
1.7 งานสงเสริมการเกษตร 
1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

        2. กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจายเงิน – การรับเงิน
การนําสงเงิน การเก็บ รักษา และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญฏีกาเก่ียวกับเงินเดือนคาจาง 
คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ เงินบําเหน็จบํานาญ เงินอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ งานฐานะการคลัง 
การเงิน การจัดงบทดลองประจําเดือนประจําป งานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางการจัดทําทะเบียนพัสดุ     
การจําหนายพัสดุ การรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานจัดเก็บและพัฒนารายได การวางแผนจัดเก็บรายได 
การชําระภาษีอากร การประเมินภาษีตาง ๆ งานผลประโยชนและทะเบียนทรัพยสินหรืองานที่เกี่ยวของและที่
ไดรับมอบหมาย โดยจัดแบงสวนงานภายใน ดังนี้ 
          2.1 งานการเงิน 
           2.2 งานการบัญชี 

 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
       2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 2.5 งานฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 



 

 

 
- 2 - 

 
    3. กองชาง  มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลดานวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งานควบคุม 
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานสาธารณูปโภค งานวางโครงการ และควบคุมการกอสราง อาคาร ถนน 
สะพาน เขื่อน ทางเทา การประมาณราคา สวนสาธารณะ งานควบคุมดูแลรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
การดูแลรักษาตนไมพันธุไมตาง ๆ งานประดับตกแตงอาคารสถานที่ และงานอื่นที่เกี่ยวของและไดรับ 
มอบหมาย โดยจัดแบงสวนราชการภายในดังนี้ 
       3.1 งานกอสราง 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       3.3 งานประสานงานสาธารณูปโภค 
       3.4 งานผังเมือง      
    4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัย 
การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล 
การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษา การใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา สงเสริมการวิจัย การวางโครงการ สํารวจ         
เก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพื่อนําไปประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษาและ ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายใน ดังนี ้
       4.1 งานบริหารงานศึกษา 
         4.2 งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.3 งานกิจการโรงเรียน 
       

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่   3   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

                                                                
( นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง ) 

           ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
           นายกองคการบริหารสวนตาํบลทาลาดขาว 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
            ที่  349/ ๒๕63 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
****************************************** 

   ตามหนังสือสั่ งการสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต. แจงว าแผนอัตรากําลัง  ๓ ป                 
(รอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงครบกําหนดใชบังคับในวันที่ 
30 กันยายน 2563 โดยจะตองดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 ใหถูกตองและเสร็จสิ้นกอนแผนอัตรากําลัง 3 ป ฉบับเดิมครบกําหนด นั้น 
 

เพื่อใหการจัดทําแผนอัตรากําลั ง  3 ป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564-2566             
เสร็จสมบูรณ ถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ และนําเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา (ก.อ.บต.จ.นม.) พิจารณาใหความเห็นชอบไดทันเวลา จึงขอแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปน
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 

๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล          เปนประธานกรรมการ 
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ             เปนกรรมการ 
3. นักทรัพยากรบุคคล                     เปนเลขานุการ  
 

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่และความรับผิดชอบจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป       
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว โดยใหคํานึงถึง ภารกิจ 
อํานาจ หนาที่ตามกฎหมายกําหนด และแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันที่  5  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                                   
 ( นางสาวปาริชาติ  เอื้อนกิ่ง )  

                                           ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 


