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๑. หลักการและเหตุผล 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  
พิจาณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณงานและ
คุณภาพงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.กลาง) ก าหนด 
 1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,
เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น (อบจ. ,
เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ.,เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์
การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  1.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนต าบลมุจลินท์ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ – 256๖ ขึน้ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. ,
เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา)  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นหรือไม ่



-๒- 
 

2.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมุจลินท์ 

2.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานที่หรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ 
แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ซึ่งมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมุจลินท์ เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส านักปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีนักทรัพยากรบุคคล เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ เพ่ือให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า ลักษณะงานในปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร หากลักษณะงาน
ที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตรา
ก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดลพบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
       ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงาน
ในแต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 



-๓- 
       ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
       ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่น นั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน ๓ ประเด็นดังนี ้
       ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่ มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริห าร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
       ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
       ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 



-๔- 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น เปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ก.และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน 
โดยสมมุติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว 
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง  
 
๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท ์
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทย ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2542  ล าดับที่  238  พ้ืนที่ต าบลมุจลินท์  มีหมู่บ้านในความ
รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าไหลผ่าน ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม 
และรับจ้างเป็นหลัก 
 
 



-๕- 
  ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ตั้งอยู่บ้านมุจลินท์ หมู่ที่ ๗ ต าบลมุจลินท์  อ าเภอ  
ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอท่าวุ้ง ประมาณ ๙  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
ลพบุรี ประมาณ ๒๗ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ประมาณ ๖,๙๑๒ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือจด  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 ทิศใต้จด   ต าบลบางงา  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันออกจด  ต าบลบางลี่  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันตกจด  ต าบลโคกสลุด  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
          ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่ม เป็นดินเหนียว 
เกิดจากการทับถมของตะกอนในฤดูน้ าหลาก สภาพดินเหมาะสมกับการเพาะปลูก ถูกใช้ประโยชน์ในการท านา
เป็นส่วนใหญ่ในฤดูน้ าหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม น้ าจะท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรและบางปีก็เข้าท่วม
บ้านเรือนราษฎร ที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ าหรือเข้าท่วมทั้งพ้ืนที่ของต าบลมุจลินท์ จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. มี
จ านวนหมู่บ้านเต็มทั้ง ๙ หมู่บ้าน คือ 

ประชากร มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๒,๔๒๙ คน แยกเป็นชาย ๑,๑๙๑ คน หญิง ๑,๒๓๘ คน มี
จ านวนหลังคาเรือน ทั้งสิ้น ๗๒๗ หลังคาเรือน  

ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน 
ครัวเรือน 

ชาย 
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม ผู้น าหมู่บ้าน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
๙ 

บ้านลาดชะโด 
บ้านปากคลองลาดชะโด 
บา้นปากคลองลาดชะโด 
บา้นโคกสลุด 
บ้านมุจลินท์ 
บ้านมอญ 
บ้านมุจลินท์ 
บ้านมุจลินท์ 
บ้านท้ายน้ า 

๖๗ 
๓๖ 
๘๑ 
๑๐๓ 
๗๕ 
๙๘ 
๕๘ 
1๐๘ 
๑๐๑ 

๑๐๗ 
๖๗ 
๑๓๑ 
๑๗๘ 
๑๐๘ 
๑๔๓ 
๑๐๘ 
๑๖๑ 
๑๗๗ 

๑๒๘ 
๖๗ 

๑๒๙ 
๑๗๙ 
๑๑๙ 
๑๖๐ 
๑๒๔ 
๑๘๑ 
๑๗๒ 

๒๓๔ 
๑๒๘ 
๒๕๕ 
๓๕๔ 
๒๓๐ 
๓๐๑ 
๒๒๕ 
๓๔๗ 
๓๕๕ 

นายมานพ อยู่เย็น 
นายไพโรจน์  ยิ้มอยู่ 
นายทวีศักดิ์ วชิรศักดาเดช 
น.ส.สุรีรัตน์ ช่วยบุญ 
นายวรสิทธิ์ ฉะอ้อน 
นายจรัญ ปล้องอ้วน 
นางน้ าค้าง จันทร์หอม 
นายณรงค์ ชูจันทร์ 
นางสมศรี สุขมูล 

 รวม ๗๒๗ ๑,๑๙๑ ๑,๒๓๘ ๒,๔๒๙  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน และได้วิเคราะห์สรุปผล โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์เน้นการพัฒนากลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อน และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ดังนี้ 
  สภาพปัญหา 
       ๑. เส้นทางคมนาคม สภาพถนนภายในต าบลมุจลินท์ส่วนใหญ่ สภาพถนนยังไม่ดี
เท่าท่ีควรมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนมีสภาพเฉอะแฉะ และมีน้ าขังประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา อีกท้ังเป็นอุปสรรคในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
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       ๒. ขาดระบบระบายน้ าที่ดี ปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือนและถนนในฤดูฝน 

     3.  การรุกล้ าที่ดินสาธารณะ 
     4.  ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ 
     5.  น้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
ความต้องการ 
     1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก  ถนนคอนกรีต และถนนลาดยางที่ช ารุด 

เสียหายให้อยู่ในสภาพดี 
     2. ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
     3. วางท่อระบายน้ า และก่อสร้างรางระบายน้ าในชุมชน 
     4. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหรือก่อสร้างระบบประปาเพ่ิมและจัดหาแหล่งกักเก็บน้ า 

  ๒. ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๐ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) และประกอบอาชีพค้าขาย  

สภาพปัญหา 
     ๑. ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ า ท าให้ขาดรายได้  
     ๒. กลุ่มอาชีพยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม 
     ๓. คุณภาพสินค้าเกษตรขาดมาตรฐาน 
     ๔. ขาดสถานที่ในการตากพืชผลทางการเกษตร 
     ๕. ขาดอาชีพเสริม 
ความต้องการ 
     1. สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
     2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านวิชาการ การบริหารงานและ

การศึกษาดงูานแก่กลุ่มอาชีพ 
     3. รณรงค์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
     4. ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  
๓.  ด้านสังคม 
สภาพปัญหา 
     ๑. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
     ๒. อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ 
     ๓. ประชาชนขาดการเอาใจใส่ในการจัดระเบียบสุขลักษณะในบ้านเรือน 
     ๔. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ 
ความต้องการ 
     1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขต่างๆ รวมทั้ง

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการปราบปรามอย่างจริงจัง  
     2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น และจัดอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความเข้มแข็ง  
       3. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและประสานกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
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๔.  ด้านการเมือง การบริหาร 
สภาพปัญหา 

     ๑. อัตราก าลังของบุคลากร/เครื่องมือเครื่องใช้ ยังไม่เพียงพอต่อภารกิจ 
     ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนต าบล มีประสบการณ์น้อยในการ

ปฏิบัติงานและบริหารงาน 
     ๓. ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลและขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
  ความต้องการ  

     1. จัดหาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ในการเข้าไปให้
ความรู้ประชาชนในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นปัจจุบัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบ 
     ๓. จัดอบรมสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       ๔. ส่งเสริมการศึกษา อบรม แก่บุคลากร เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 
     ๑. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๒. ประชาชนขาดการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
     ๓. ปัญหาวัชพืชและผักตบชวาจ านวนมากในแม่น้ าล าคลอง  
ความต้องการ 
     1. รณรงค์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. จัดตั้งกลุ่มและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
     3.  รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดเก็บขยะให้ถูกต้อง 

  ๖.  ด้านสาธารณสุข 
สภาพปัญหา 
     ๑. ประชาชนขาดความรู้ด้านโภชนาการ และการดูแลสุขภาพ 
     ๒. ประชาชนขาดการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
     ๓. ปัญหาวัชพืชและผักตบชวาจ านวนมากในแม่น้ าล าคลอง  
ความต้องการ 

        ๑.  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการ และการดูแลสุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก 
                ๒. ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
                ๓. ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
                ๔. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
                ๕. ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
  ๗.  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สภาพปัญหา 
     ๑. ขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
     ๒. สถานที่ในการออกก าลังกายไม่เพียงพอ 

 



-๘- 
     ๓. ขาดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นอย่างจริงจัง  
ความต้องการ 
     1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน 
     2. ส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชน 
     3. จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
     4. ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       5. ก่อสร้างสถานที่ในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา 
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยัง
ด าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ นั้น ได้
พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ ซ่ึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลมุจลินท์ คือ “คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” ประกอบกับนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้น
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การบริการที่ดีให้เป็นที่พอใจของ
ประชาชน ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล
มุจลินท์ ได้ก าหนดไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ า 
  กลยุทธ์ที่ ๒ จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 



-๙- 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
  กลยุทธ์ที่ ๑ รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
รวบรวมกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ อ านาจหน้าที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
         (1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  มาตรา 67 (1)  
         (2)  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  มาตรา 68 (1)  
         (3)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน มาตรา 68 (2)  
         (4)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  มาตรา 68 (3)  
         (5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  มาตรา  16 (4)  
         (6)  การสาธารณูปการ  มาตรา 16 (5)  
  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
         (1)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  มาตรา 67 (3)  
         (2)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  มาตรา 67 (6)  

       (3)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
มาตรา 68 (4)  

       (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  มาตรา  16 (10)  

       (5)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   มาตรา 16 (5) 

         (6)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย  มาตรา 16  (12)   
       (7)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล มาตรา 16 (19)  

 
 



-๑๐- 
  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
         (1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มาตรา 67 (4)   

       (2)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  มาตรา  
68  (8)  

         (3)  การผังเมือง  มาตรา 68 (13)  
         (4)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา  

   16  (17)  
       (5)  การควบคุมอาคาร  มาตรา 16 (28) 
       (6)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มาตรา  17 (30)   
  4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
         (1)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  มาตรา 68 (5)  
         (2)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  มาตรา  68 (6) 
         (3)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68 (7) 
         (4)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม มาตรา 68 (10)  
         (5)  กิจการเกี่ยวกับพาณิช  มาตรา 68 (11)  
         (6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  มาตรา 16 (6)  
         (7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  มาตรา 16 (7) 

5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

       (1)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัด      
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู  มาตรา 67 (2)   

          (2)  คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา   
   67 (7)   

       (3)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12)  
6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่

เกี่ยวขอ้ง ดังนี้ 
       (1)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   มาตรา  67  (5) 
       (2)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

   ท้องถิ่น  มาตรา  66 (8) 
       (3)  การจัดการศึกษา  มาตรา  16 (9)  
       (4)  การส่งเสริมการศึกษา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 

17 (18) 
  7  ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  

       (1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   มาตรา 45(3) 

 



-๑๑- 
       (2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ    

   บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร มาตรา 67(9)  
       (3)  ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน มาตรา 16 (16)  
       (4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน   

   ท้องถิ่น  มาตรา 17(3)    
       (5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง 

              ส่วนท้องถิ่นอ่ืน มาตรา 17 (16) 
  ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)  
 เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง 
และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้
ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศ และไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยัง
เป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้อง
ปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  
ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล 
องค์กรจะตอ้งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
 

 



-๑๒- 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์เป็นรายด้านแยก
ตามยุทธศาสตร์ พบว่า 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง   (Strength) 
๑. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและ
ต าบลสามารถเดินทางสัญจรไปมาสะดวก 
๒. มีนโยบายของผู้บริหารในการด าเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม 
๓. มีพ้ืนที่เหมาะสมในทางด้านการเกษตร 

จุดอ่อน   (Weakness) 
๑. มีบุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๒. มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอ 
๓. มีงบประมาณจ ากัด 
๔. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น จ านวน
ถนน ไฟฟ้า ประปา ยังไม่เป็นปัจจุบันท าให้ยากต่อ
การวางแผนพัฒนา 

โอกาส   (Opportunity) 
๑. มีหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น 
กรมทางหลวงชนบท องค์บริหารส่วนจังหวัด  
๒. มีนโยบายภาครัฐที่ให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
ประปา 

ข้อจ ากัด   (Threat) 
๑. ขาดการด าเนินงานจัดสรรงบประมาณ ให้การ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้
จ านวนประชากรเพิ่มข้ึน 
๓. ประชาชนไม่เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย บางครั้ง
เป็นอุปสรรคในการจัดท าโครงการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม 
๔. ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดี ไม่ให้ความร่วมมือ ท า
ให้บางโครงการมีอุปสรรคจนการด าเนินการล่าช้า 

 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง   (Strength) 
๑. มีการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
๒. มีสถานีอนามัยในพ้ืนที่และมี อสม.ทุกหมู่บ้าน 
 

จุดอ่อน   (Weakness) 
๑. วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กไม่
เพียงพอ เช่น เครื่องเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 
๒. มีงบประมาณจ ากัด 
๓. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
๔. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
ศาสนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โอกาส   (Opportunity) 
๑. มีหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุน เช่นกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนา
และความมั่งคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นโยบายรัฐบาลเอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานด้าน
สุขภาพ เช่น นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 

ข้อจ ากัด   (Threat) 
๑. มีวัฒนธรรมและค่านิยมต่างชาติเข้าครอบน า
วัฒนธรรมไทย 
๒. มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ท าให้มี
การขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว 
๓. มีสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค เช่น ยุงลายน าโรค
ไข้เลือดออก 

 
 

 



-๑๓- 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง   (Strength) 
๑. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน คือ สถานี
ต ารวจภูธรท่าโขลง 
๒. มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครชุมชนเป็น
ประจ า 

จุดอ่อน   (Weakness) 
๑. ขาดงบประมาณและเครื่องมือในการป้องและ
บรรเทาสาธารณภัย 
๔. ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

โอกาส   (Opportunity) 
๑. มีหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุน  
 

ข้อจ ากัด   (Threat) 
๑. ขาดการจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 

 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

จุดแข็ง   (Strength) 
๑. มีการร่วมกลุ่มต่างๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
๒. มีทรัพยากรและวัตถุดิบภายในหมู่บ้าน/ ต าบล
หลากหลาย 
 

จุดอ่อน   (Weakness) 
๑. ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการตลาด 
๒. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของ
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
๓. ไม่มีตลาดที่จะรองรับสินค้าหรือผลผลิตของกลุ่ม 
๔. เกษตรกรมีหนี้สินมาก 

โอกาส   (Opportunity) 
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒. มีหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุน เช่น  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ังคง
ของมนุษย ์ 
 

ข้อจ ากัด   (Threat) 
๑. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่
เพียงพอ 
๒. ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
๓. ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
 

 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง   (Strength) 
๑. สภาพพ้ืนที่ยังเป็นสังคมชนบท การด าเนินการที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังมีไม่มากนัก 
๒. มีแม่น้ าบางขาม (คลองชัยนาท – ป่าสัก ๓) 
 

จุดอ่อน   (Weakness) 
๑. ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะเป็นของ อบต. 
๒. มีการรุกล้ าพื้นที่สาธารณะ 
๓. มีงบประมาณจ ากัด 
  

โอกาส   (Opportunity) 
๑. ไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
๒. มีนโยบายภาครัฐที่ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม 

ข้อจ ากัด   (Threat) 
๑. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. มีการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ า 
๓. วัชพืชและผักตบชวาจ านวนมากในแม่น้ าล าคลอง 

 
 

 



-๑๔- 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง   (Strength) 
๑. มีการแบ่งส่วนราชการที่ชัดเจน และสามารถ
ก าหนดโครงสร้าง ต าแหน่งทางการบริหารได้เอง 
๒. มีงบประมาณขององค์กรเอง 
๓. เจ้าหน้าที่ของ อบต.ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น 
สามารถรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้
อย่างรวดเร็วอันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 

จุดอ่อน   (Weakness) 
๑. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีประสิทธิภาพ
และไม่เพียงพอ 
๒. ระบบจัดเก็บภาษียังล้าหลัง ข้อมูลไม่เป็นระบบและ
ขาดความทันสมัย ท าให้จัดเก็บภาษีได้ไม่ทั่วถึงและไม่
เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
๓. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและแก้ไขปัญหาของประชาชน 

โอกาส   (Opportunity) 
๑. มีความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ผู้น าชุมชน และหน่วยราชการภายในพ้ืนที่ มี
การบูรณาการท างานร่วมกัน 
๓. มีหน่วยงานต่างๆ จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติงาน 

ข้อจ ากัด   (Threat) 
๑. นโยบายรัฐบาล ระเบียบ กฎหมายเปลี่ยนแปลง
ตลอด 
๒. นโยบายจากส่วนกลางขาดความต่อเนื่อง 
๓. มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนในพ้ืนที่ 
๔. มีการถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ 
 

 
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

ภารกิจหลัก  
1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
2. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
3. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ  
4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

ภารกิจรอง 
  1.  การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  2.  การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  3.  การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
5.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
6.  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 
 

 



-๑๕- 
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ส่วน
ราชการ ได้แก่  

1. ส านักงานปลัด  ตามโครงสร้างเดิมได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๘  
ต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ต าแหน่ง และพนักงานจ้างทั่วไป ๓ ต าแหน่ง ในปัจจุบันส านักงานปลัดมี
บุคลากรครบทุกต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง บุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่และอนาคตสามารถ
เกลี่ยความรับผิดชอบงานหรือสอนงาน/ของบุคลากรในส านักงานปลัดได้  

2. กองคลัง  ตามโครงสร้างเดิมได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน ๔ ต าแหน่ง 
และพนักงานจ้างตามภารกิจ  1  ต าแหน่ง  ในปัจจุบันกองคลังมีบุคลากรในต าแหน่ง ๓ ต าแหน่ง ในต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการทางวินัย จึงท าให้ยังไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

3. กองช่าง  ตามโครงสร้างเดิมได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 ต าแหน่ง    
และต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ๑ ต าแหน่งในปัจจุบันเมื่อวิเคราะห์จ านวนบุคลากรที่มีอยู่กับปริมาณงานของ
กองช่าง ต าแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน มีอัตราว่าง ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง และได้ด าเนินการ  
สรรหาโดยวิธีการจัดท าประกาศรับโอนแล้ว 

และหากเปรียบเทียบกับจ านวนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียงที่มี
งบประมาณและภาระหน้าที่ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์ ยังมีน้อยและยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

ที ่ อปท. 
พ้ืนที่  

(ตร.ม.) 

 
ประเภท 
อปท. 

 

ก าหนดส่วน
ราชการ 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2558 

พนักงานส่วน
ต าบลและ

ลูกจ้างประจ า 
(คน) 

พนักงาน
จ้าง 
(คน) 

รวม
พนักงาน 

1 อบต.มุจลินท์ 9 สามัญ 3 ๒๒,๔00,000 1๕ ๗ ๒๒ 
2 อบต.บ้านเบิก ๒๒ สามัญ ๓ 20,๗00,000 ๑๓ ๗ ๒๐ 
3 อบต.บางลี่ 45 สามัญ 5 ๒๔,๐๐๐,000 1๗ 11 2๘ 
4 อบต.หัวส าโรง 25.36 สามัญ ๔ 2๕,๓๙๐,000 ๒๐ 14 3๔ 

  ดังนั้น  การการเปรียบเทียบข้อมูลกับ อปท.ข้างเคียง ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และปริมาณงานตามตารางข้อมูลข้างต้น จะพบว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังมีความสอดคล้องกับปริมาณงาน
ที่ใกล้เคียงกัน  
๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 



-๑๖- 
  8.1 โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
หมาย
เหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 

1.2  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวชิาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์ 

1.3  งานกฎหมายและคด ี
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟื้นฟ ู
- งานกู้ภัย 

1.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบยีบข้อบังคบัประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
- งานติดตามผลการปฏบิัติงานตามมติสภาฯ 

1.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานรักษาความสะอาด 
-     งานส่งเสริมและเผยแพร ่
-     งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-     งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-     งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 

1.2  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวชิาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอร์ 

1.3  งานกฎหมายและคด ี
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟื้นฟ ู
- งานกู้ภัย 

1.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบยีบข้อบังคบัประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
- งานติดตามผลการปฏบิัติงานตามมติสภาฯ 

1.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานรักษาความสะอาด 
-     งานส่งเสริมและเผยแพร ่
-     งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-     งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-     งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

 
 



-1๗- 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.7  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
- งานข้อมูลพฒันาการเด็ก 
- งานวชิาการและสง่เสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานส่งเสริมการศึกษา   
- งานส่งเสริมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

1.8  งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 
- งานศนูย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตร ีคนชราและผู้พิการ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
- งานข้อมูล 
- งานพฒันาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ  
- งานสังคมสงเคราะห ์

2. กองคลัง 
2.1  งานการเงิน   
- งานการเงนิ 
- งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก็บรักษาเงนิ 

2.2  งานบัญช ี
- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนการคุมการเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพฒันารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรบั 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้

2.4  งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
- งานพสัด ุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์   

1.7  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
- งานข้อมูลพฒันาการเด็ก 
- งานวชิาการและสง่เสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานส่งเสริมการศึกษา   
- งานส่งเสริมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

1.8  งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 
- งานศนูย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตร ีคนชราและผู้พิการ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
- งานข้อมูล 
- งานพฒันาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ  
- งานสังคมสงเคราะห ์

2. กองคลัง 
2.1  งานการเงิน   
- งานการเงนิ 
- งานรับเงนิเบิกจ่ายเงนิ 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
- งานเก็บรักษาเงนิ 

2.2  งานบัญช ี
- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนการคุมการเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพฒันารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและคา่ปรบั 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4  งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสด ุ
- งานทะเบียนทรัพย์สนิและแผนที่ภาษี 
- งานพสัด ุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภัณฑ์   

 

 
 
 



-1๘- 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานระบบและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3  งานผังเมือง 
-     งานส ารวจและแผนที ่
-     งานวางผงัและพฒันาเมือง 

  -     งานควบคุมทางผังเมือง 
3.4  งานประสานสาธารณปูโภค 
  -     งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -     งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  -     งานระบายน้ า   

3. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานระบบและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3  งานผังเมือง 
-     งานส ารวจและแผนที ่
-     งานวางผงัและพฒันาเมือง 

  -     งานควบคุมทางผังเมือง 
3.4  งานประสานสาธารณปูโภค 
  -     งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -     งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  -     งานระบายน้ า   

 

 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการมีดังต่อไปนี้  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดท า
แผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ การจัดท าทะเบียนสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร การด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง
บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต .ทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับ
การอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะ
ได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ แบ่งออกเป็นงาน คือ 

- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
  1.2 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 

ประสานแผนประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ แบ่งออกเป็นงาน คือ 

- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

 



-๑๙- 
- งานงบประมาณ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
  1.3 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี การสอบสวน 
ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นงาน คือ 

- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติ และระเบียบ 
- งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน การป้องกันและระงับอัคคีภัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นงาน 
คือ 

- งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 
  1.5 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่เกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ

การวางแผนและประสานงานที่จะเสนอต่อที่ประชุมของอนุกรรมการของสภาฝ่ายต่าง ๆ พิจารณา เช่น ฝ่าย
สาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แบ่งออกเป็นงาน คือ 

- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอ่ืน ๆ 
ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับต าบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดท างบประมาณ
ตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นงาน คือ 

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานป้องกันยาเสพติด 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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  1.7 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง

การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาต ารา
เรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
การศึกษา เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัด
การศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็นงาน คือ 

- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

  1.8 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน 
การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทาง
ศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม แบ่งออกเป็นงาน คือ 

- งานศูนย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานข้อมูล 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
  2.  กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท 

งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม
สถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งรายงานเงิน
คงเหลือประจ า การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน รับการตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญ
และเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออก
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

  2.1 งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการเงิน การตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงิน แบ่งออกเป็นงาน คือ 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
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2.๒ งานการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการบัญชี การ

ตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชี แบ่งออกเป็นงาน คือ 
- งานบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  2.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนของต าบล แบ่งออกเป็นงาน คือ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
  2.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุทั่วไปของส่วน

ราชการ การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การจ าหน่าย การซ่อมแซม การต่อสัญญา แบ่งออกเป็นงาน คือ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุคุรุภัณฑ์ 
  3.  กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ 

อบต. การอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต . งานบ ารุง ซ่อม และจัดท า
ทะเบียนสิ่งก่อสร้างทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการจัดท าโครงการ และ
การออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษา
ซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

  3.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง ตามระเบียบ กฎหมาย  แบ่ง
ออกเป็นงาน คือ 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานระบบและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

3.1 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ การ
ควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย  แบ่งออกเป็นงาน คือ 

- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
  3.๓ งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนจัดท าผังเมือง การจัดระเบียบ

พัฒนาเมือง  แบ่งออกเป็นงาน คือ 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
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  3.๔ งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนสาธารณูปโภค

ในพ้ืนที ่การจัดการไฟฟ้าสาธารณะ  แบ่งออกเป็นงาน คือ 
-   งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ

ในแต่ละส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการ
วิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี  

ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้ทราบ

ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ และควรมอบให้ใคร
ด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบันและ
งานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 
 



-๒๓- 
ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 

        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมา แล้ว
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                 1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท า   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือ

ปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการ
ก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ 
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 
                 2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
                 2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไมส่ามารถค านวณโดย
วิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 
 

 



-2๔- 
กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา ๓  ปี
ข้างหน้า 

เพ่ิม / ลด 
หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕6๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕6๖ 

 ๑. ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) - - - - - - - อยู่ระหว่างการด าเนนิการ
ของ ก.กลาง 

 ๒. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง/ยุบเลิก 

ส านักงานปลัด อบต. (๐๑)         

 ๓. หัวหน้าส านักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 ๔.  นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 ๑ ๑ - - -  

 ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 ๑ ๑ - - -  

 ๖. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 ๗. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) - 1 ๑ ๑ - - -  

 ๘. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 ๙. เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 ๑๐. คร ู ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

 ๑๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

 ๑๒. พนักงานขับรถยนต์  1 1 1 1 - - - ว่าง 

 พนักงานจ้างทั่วไป         

 ๑๓. ภารโรง 1 1 1 1 - - -  

 ๑๔. คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  

 ๑๕. คนงานท่ัวไป (ขับรถบรรทุกน้ า) - - - ๑ - - -  

กองคลัง (๐๔)         

 
๑๖. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

 ๑๗. นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 ๑๘. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 ๑ ๑ - - -  

 ๑๙. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ         

 ๒๐. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 ๑ ๑ - - -  

กองช่าง (๐๕)         

 ๒๑. ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 1 ๑ ๑ - - -  

 ๒๒. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 ๑ ๑ - - - ว่าง 

 ๒๓. คนงานท่ัวไป (ปฏิบัติหน้าท่ีงานไฟฟ้า) - - - ๑ - - -  

 รวม ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ - - -  



 

หมายเหตุ  ส าหรับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ครองต าแหน่งโดยนางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแต่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๐๙.๒/ว๐๙๗๕ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น และหนังสือส านักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒ เรื่อง การปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที ่๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับการเยียวยาตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ   
ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๕๔ เรื่อง แนวทางรักษาการในต าแหน่งบริหารเกินกว่า ๑๕๐ วัน กรณีได้รับ
ผลกระทบตามค าสั่ง ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันนางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์ ได้รับ
อัตราเงินเดือน ๓๗,๙๖๐ บาท เงินประจ าต าแหน่ง ๔,๐๐๐ บาท 

 

 
               





ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

(๕๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑) (ว่าง) 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

-  งานการเงิน 
-  งานบัญชี 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง   

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

-  งานก่อสร้าง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานผังเมือง 
-  งานประสานสาธารณูปโภค 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

(๕๑-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑) นางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์ 
 

-๒๗- 
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
              (คุ้มครองตามค าสั่ง คสช.ที่ ๘/๒๕๖๐) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานกิจการสภา อบต. 
-  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 
 

ส านักงานปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 



 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  (1) 

(๕๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑) 

งานบริหารงานทั่วไป 
..................................(1) 

งานกฎหมายและคด ี
......................................(1) 

งานนโยบายและแผน 
...........................................(1) 

งานกิจการสภา อบต. 
......................................(1) 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
............................................(1) 

งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 .....................................................(1) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
.....................................(1) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
..............................................(1) 

 

-๒๘- 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (๕๑-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑) – นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑)               - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  
-  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (๕๑-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑)                        (๕๑-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑)  
-  พนักงานขับรถยนต์ (จ้างภารกจิ)              - คนงานท่ัวไป (ขับรถบรรทุกน้ า)  
-  ภารโรง (จ้างทั่วไป) 
-  คนงานท่ัวไป (จ้างทั่วไป)  
 
                                      -  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (๕๑-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑) -  ครู คศ.1 (๑๕-๒-๐๐๔๐)  
               - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.(๕๑-๓-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑) 

                    
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (จ้างภารกิจ)              

ระดับ 
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ครู 

คศ.๒ 
รวม พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ต้น กลาง สูง 
จ านวนปัจจุบัน ๑ ๑ - ๑ ๓ - - ๑ - - ๑ ๘ ๒ ๓ 
เพิ่มปี ๒๕๖๔ - - -  - - - - - - - - - - 
เพิ่มปี ๒๕๖๕ - - - - - - - - - - - - - - 
เพิม่ปี ๒๕๖๖ - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 



 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   (1) 

(๕๑-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑) 

งานการเงิน 
..........................................(1) 

 

งานบัญชี 
..........................................(1) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
.................................................. (1) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
...............................................(1) 

-๒๙- 
โครงสร้างของกองคลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
  

 
   -  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ก าหนดเพ่ิม ปี ๒๕๖๑       - เจ้าพนกังานพัสดุปฏิบัติงาน 

                (๕๑-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑)       (๕๑-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑)            (๕๑-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑) 
             - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (จ้างภารกิจ) 
 

ระดับ 
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

รวม พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ต้น กลาง สูง 

จ านวนปัจจุบัน ๒ - - ๑ - - - ๑ - - ๔ ๑ - 
เพิ่มปี ๒๕๖๔ - - - - - - - - - - - - - 
เพิ่มปี ๒๕๖๕ - - - - - - - - - - - - - 
เพิ่มปี ๒๕๖๖ - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 



งานก่อสร้าง 
................................................(1) 

งานประสานสาธารณูปโภค 
……………………….……………(1) 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   (1) 

(๕๑-๓-๐๕-2103-๐๐๑) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
........................................ (1)  

งานผังเมือง 
………………….……………….(1) 

-๓๐- 
โครงสร้างของกองช่าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
   -  นายช่างโยธา ปง./ชง.            - คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 
      (๕๑-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑)              
 

ระดับ 
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

รวม พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ต้น กลาง สูง 

จ านวนปัจจุบัน ๑ - - - - - - ๑ - - ๒ - ๑ 
เพิ่มปี ๒๕๖๔ - - - - - - - - - - - - - 
เพิม่ปี ๒๕๖๕ - - - - - - - - - - - - - 
เพิ่มปี ๒๕๖๖ - - - - - - - - - - - -  

 
 

 



-๓๑- 
12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ จะก าหนดแนวทางพัฒนาของพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงาน นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องตระหลักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค ๔.๐ เช่นกัน โดยก าหนด
แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก กล่าวคือ 

๑. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้า
มามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะ
ของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐ
ด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง 

๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการต่างๆ 
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต 
เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา เข้ ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส างานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

๔. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ ๑๐๑๓.๔/๔๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง 

เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตาม
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 



-๓๒- 
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธี ดังนี้ 

 1. การปฐมนิเทศส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 2. การเข้ารับการฝึกอบรมหรือการศึกษาหรือดูงาน  เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 4. ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

 
13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท ์
  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและใช้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
  ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  ๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘. การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
 



 


