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       การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือ ใน
การวางแผนการใช้   อัตราก าลังคน การพัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ได้ส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

       การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สามารถคาดคะเน ได้ว่า ในอนาคต ข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลัง
ข้าราชการและพนักงานจ้างต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของหน่วยงาน อีก
ทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ และสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63 ซ่ึงประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ดังกล่าวแล้ว และจะมีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2562 อาจมีผลกระทบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในเรื่องการก าหนดต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่ง ตามความในหมวด 2 การก าหนดประเภท จ านวน และอัตราต าแหน่ง แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน การพัฒนาคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ จะมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ครั้งที1่/2562 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงจ าเป็นต้อง จัดท าปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ครั้งที1่/2562
ให้สอดรับและสัมพันธ์กบัแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มี
ความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการ และวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 
2563 ดังนี้ 
                         1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง
และมาตรฐานต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร (ก.จังหวัด) 
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด 
ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจน
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง ) ก าหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  โดยใหเ้สนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ    โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ในการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล ตาม แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 หมวด 3 การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้า ข้อ 12 การก าหนดจ านวน
และต าแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท า     
แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้จัดท าและก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ข้อ 13 การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้างให้
ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพและปริมาณงานตลอด
ทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 

          1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงได้จัดท า           
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
ครั้งที่ 1/2562 
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๒. วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๒.๑วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตรสามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

2.1.5 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มี
ความคุม้ค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.1.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.1.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของบุคลากรที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๒ประโยชน์ จากการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ครั้งที่1/2562 

2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 

2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 



 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
3.1 กรอบแนวคิดการวางแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 3.1.1 นิยามและความหมาย 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมขององค์กร 
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการ
เพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
ก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการ
อย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
จากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามท่ีต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนก าลังคน
เชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ 
และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมา
ปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือ
ธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่าง
เพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการ
ที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 



 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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3.1.2 แนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง  
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

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

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

- การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก
ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้ง
เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้พิจารณาด้วย
ว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้
สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี้ 
- ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่ วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสาย



 

งาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
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- กองคลังคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  
การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
- กองช่างคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
สายงานช่าง การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้
พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนา
การศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้
พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูล
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ที่มีอยู่ดังนี้ 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  



 

กระจกด้านที่ 1Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล พยาบาลศาสตร สาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ฯลฯ จะบรรจุ
ให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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กระจกด้านที่ 2Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภทของ
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ FTE 
ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองหลุม 



 

 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 

 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

              การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณระยะเวลา
ที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ แทนค่า 230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 

4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่ 4Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคน
ที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (การตรวจประเมิน 
LPA)  
    กระจกด้านที่ 5360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่ง
งานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานใน
ส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม พิจารณาทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ 
ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
เป็นองค์กรที่มีขา้ราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลุม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมอง



 

ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโมกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงดิน 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

  จากการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ซึ่งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า 
การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังโมกข์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าแพงดิน และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง มีอัตราก าลังแตกต่างกันพอสมควร ดังนั้นในเรื่องของ
การก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสามหน่วยงานแล้ว การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึงมีความจ าเป็นต้อง ลดต าแหน่งและเพ่ิมต าแหน่งบาง
ต าแหน่ง ให้เพียงพอกับจ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วน
ต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 – 2563 ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วน
ต าบลจากการสอบในครั้งนี้ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   
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3.2ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที ่1/2562 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมเป็นประธานกรรมการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองหลุมเป็นคณะกรรมการ และนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนเป็นกรรมการและ
เลขานุการเห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3 ปรับปรุงครั้งที่ 
1/2562 โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

           3.2.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6)พ.ศ.2552 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2549 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายและการด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ไม่ตรงกับ
ภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงงานปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรอัตราก าลังบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดพิจิตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคลากรเข้ามาร่วมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก าหนดต าแหน่ง



 

ในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และ
คุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
  3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่
ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
           3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรส่วนท้องถิ่น(พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดสรรประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครสู่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
 
 

3.4 การวิเคราะห.์.. 
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  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุติฐานว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและต้องใช้เวลามากโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการ
บางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่นจึงท าได้
เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อ 
หน่วยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการต้อง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีภารกิจที่สอดคล้องกับหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้
ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะงานเป็นโครงการพิเศษ หรือของหน่วยงานอื่น ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องมาใช้
ประกอบพิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสมมุติฐานว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานปัจจุบันและ
ในอนาคตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจจะต้องมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลัง
ใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่าง
สูงสุด 
  3.6 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  3.7 ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 



 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนด
อัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุป
ได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
พระเพลิงสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง
ลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 

3.3.3 การก าหนด... 
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3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วย
การวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลง
ได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระเพลิงหนองหลุม เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 
3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 



 

3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
 3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมเช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน 
และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม และส่งคณะกรรมการเพ่ือ
ปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร  
3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563   
3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วน
ราชการในสังกัด 

 
 
 

4.สภาพปัญหา... 
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    ข้อมูลสภาพทั่วไป 
     4.๑ ที่ตั้ง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ตั้งอยู่ เลขที ่๘๙ บ้านไหล่โก หมู่ทึ่ ๗ ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร ระยะห่างจากอ าเภอ มาทางทิศเหนือ ประมาณ ๕ กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลบ่อทอง  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก  
 ทิศใต้    ติดต่อกับ ต าบลวังโมกข์  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร    

      ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลก าแพงดิน  อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลพันเสา  อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 
      4.๒ เนื้อที่ 
             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๔.๘๒ ตารางกิโลเมตร  ประมาณ   ๓๔,๒๖๕  ไร่  
      4.๓ ภูมิประเทศ 
           สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลาดเอียงจาก
ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และมีลักษณะเป็นที่ราบสลับลูกคลื่นหรือคลื่นชั้น มีคลองกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
      4.๔ จ านวนหมู่บ้าน และจ านวนประชากร 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านต้นประดู่ ๑๙3 181 374 ๑15 
๒ บ้านโนนป่าแดง ๑๗4 ๑๘8 ๓๖2 ๑๑4 
๓ บ้านต้นประดู่ 253 ๒59 ๕12 ๑76 
๔ บ้านป่าสัก 200 ๒52 ๔52 ๑20 

4. สภาพปัญหา  ความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลมุ 
 
 



 

๕ บ้านหนองหลุม ๒๒4 ๒77 ๕๐1 ๑69 
๖ บ้านยางนกกระทุง ๒๓5 ๒37 472 ๑79 
๗ บ้านไหล่โก ๓60 ๓82 742 257 
๘ บ้านห้วยห้าง ๓56 ๓26 682 ๑92 
๙ บ้านบัวยาง ๒๕7 ๒95 ๕52 208 
๑๐ บ้านโนนไร่ ๑69 ๑๖7 ๓36 ๘7 
๑๑ บ้านโนนซ่าน ๑๔9 ๑5๔ 303 81 
๑๒ บ้านเหนือพัฒนา ๑๗9 ๑๙4 ๓๖3 105 

รวมทั้งสิ้น ๒,๗๔9 ๒,๙12 ๕,๖61 ๑,803 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา... 
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วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
       1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพ่ือการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการ
พัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
“ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อม

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร  

“แหล่งผลิตข้างคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ให้ได้มาจรฐานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตร 
3. สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรควบคู่ไปกับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 

พันธกิจของจังหวัดพิจิตร (Mission) 

1.บริหารจัดการทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้เกิดความยั่งยืน 
2.พัฒนาเกษตรและนอกภาคเกษตร เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
3.เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 



 

4.พัฒนาองค์กรทุกภาคส่วน และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม จึง
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  
ศักยภาพและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 4 
แนวทาง คือ 
  แนวทางท่ี 1  ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
  แนวทางท่ี 2  ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  แนวทางท่ี 3  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี 4  การลดภาวะโลกร้อน 
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-14- 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว 
ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 4  แนวทาง  คือ 
  แนวทางท่ี 1 การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อการเกษตร 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน ให้ทุกกลุ่มมีงานท า มีอาชีพเสริม 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาและมุ่งม่ันพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 7 
แนวทาง คือ 
  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง 
  แนวทางท่ี 2 การจัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 
  แนวทางท่ี 4 ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
  แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมงานป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางท่ี 7 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน สร้างความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วย  4  แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ให้เหมาะสม 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และความสามารถ 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   
ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาการให้บริการและรับรู้ข่าวสารแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาองค์กร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
ดังนั้น เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีความ

ครบถ้วน สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ต าบล
หนองหลุม และความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญโดยแบ่งออกเป็น  ด้านต่างๆ ดังนี้   

  
 

 
                                    1.ปัญหา... 
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1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพปัญหา 
                 1.1)  ปัญหาการคมนาคม  การขนส่ง  ระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
                 1.2)  ปัญหาการคมนาคม  การขนส่ง  ภายในหมู่บ้านไม่สะดวก 
                 1.3)  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
                 1.4)  ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้า 
                 1.5)  ปัญหาการขยายเขตระบบประปา 
                 1.6)  ปัญหาระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
                 1.7)  ปัญหาการสื่อสารไม่สะดวก  เช่น  หมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ 

ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้าน 
- ต้องการให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
- ต้องการให้มีการติดตั้ง  ขยาย  และซ่อมแซมกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
- ต้องการให้มีการขยายเขตไฟฟ้า 
- ต้องการให้มีการขยายเขตระบบประปา 
- ต้องการให้มีระบบประปาหมู่บ้าน 
- ต้องการให้มีโทรศัพท์ใช้ทุกครัวเรือน 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหา 

                 2.1)  ปัญหาการประกอบอาชีพ  การมีงานท าในหมู่บ้าน 
                 2.2)  ปัญหาการอพยพแรงงานหลังฤดูเก็บเก่ียว 
                 2.3)  ปัญหาการประกอบอาชีพเสริม 
                 2.4)  ปัญหาการรวมตัว  หรือการรวมกลุ่มของเกษตรกร 



 

                 2.5)  ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่ผลิต 
                 2.6)  ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการผลิต 

ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพหลังฤดูท านา 
- ต้องการให้มีการสร้างงานเพ่ือมิให้แรงงานอพยพไปถิ่นอ่ืน 
- ต้องการให้มีการช่วยเหลือในการรวมตัวหรือการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมการเกษตรฤดูแล้ง 
- ต้องการให้ส่งเสริมด้านความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
-     ต้องการให้มีการสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสิทธิภาพ  และสนับสนุน  เงินทุน

ในการประกอบอาชีพ 
- ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการผลิต  และการจ าหน่าย 

3. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
สภาพปัญหา 

                  3.1) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
                  3.2) ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค  ในฤดูแล้ง 
                  3.3) ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 ความต้องการ... 
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ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเดิมที่ตื้นเขิน 
- ต้องการขุดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเติม 
- ต้องการภาชนะบรรจุน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภคใช้เพียงพอในฤดูแล้ง 
- ต้องการให้มีการขยายระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค 

4. ปัญหาด้านสาธารณะสุข  และการอนามัย 
สภาพปัญหา 

                 4.1)  ปัญหาด้านความรู้  และแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณะสุขและอนามัย 
                 4.2)  ปัญหาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
                 4.3)  ปัญหาการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
                 4.4)  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
                 4.5)  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เดก็ , สตรี และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 
                4.6)  ปญัหาการแพรร่ะบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนขับ้า 

ความต้องการ 
- ต้องการใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณะสุข 
- ต้องการให้มีการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
- ต้องการให้มีการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
- ต้องการให้มีการบริการทางสาธารณะสุขให้ทั่วถึง 
- ต้องการมีการควบคุมและป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 

5. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
สภาพปัญหา 



 

5.1)   ปัญหาระดับการศึกษา  และอัตราการเรียนต่อ  (ขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษา
นอกระบบ) 

                      5.2)  ปัญหาการให้ความรู้ภาครัฐ 
                      5.3)  ปัญหาการส่งเสริมด้านกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
                      5.4)  ปัญหาการอนุรักษ์  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
                      5.5)  ปัญหาด้านบุคลากร  การจัดการศึกษาและวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา 

ความต้องการ 
- ต้องการให้ประชาชนมีระดับการศึกษาสูงขึ้นและมีอัตราการเรียนต่อเพ่ิมข้ึน 
- ต้องการให้รัฐเพ่ิมพูนความรู้แก่ประชาชน 
- ต้องการให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ 
- ต้องการให้มีการฟื้นฟู  ส่งเสริม  สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ิมขึ้น 
- ต้องการให้มีบุคลากรรับผิดชอบทางการศึกษาให้เพียงพอตามความจ าเป็น 
- ต้องการให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
- ต้องการให้มีสถานที่  เครื่องมืออุปกรณ์  วัสดุครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาให้

เพียงพอ 
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6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 

                6.1)  ปัญหาคุณภาพดิน 
                6.2)  ปัญหาป่าไม ้
                6.3)  ปัญหาการก าจัดขยะ 
                6.4)  ปัญหาการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ดินให้เกิดประโยชน์ 
- ต้องการให้มีการปลูกป่าทดแทน 
- ต้องการให้มีการปลูกไม้ยืนต้น  ไม้ผล  ไม้ประดับ  ไม้เศรษฐกิจ  ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
- ต้องการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในต าบล 
- ต้องการให้มีการให้ความรู้  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

7. ปัญหาด้านสังคม 
สภาพปัญหา 

                 7.1)  ปัญหายาเสพติด 
                 7.2)  ปัญหาการลักทรัพย์  โจรกรรม 
                 7.3)  ปัญหาการขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                 7.4)  ปัญหาเด็ก  เยาวชน  และผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่ 
                 7.5)  ปัญหาความเข้าใจ  ค่านิยม  และทัศนคติท่ีผิด 
                 7.6)  ปัญหาประชาชนขาดความรู้ด้านคุณภาพชีวิต 
                 7.7)  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                 7.8)  ปัญหาการอพยพแรงงาน 



 

                 7.9)  ปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการป้องกันยาเสพติด 
- ต้องการให้มีการป้องกันการลักทรัพย์  โจรกรรม 
- ต้องการมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกหมู่บ้าน 
- ต้องการให้มีการเอาใจใส่เด็ก  เยาวชน  และผู้สูงอายุ  มากขึ้น 
- ต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 
- ต้องการให้ประชาชนมีความรู้คุณธรรมชีวิตมากขึ้น 
- ต้องการให้มีการป้องกัน  ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 

8. ปัญหาด้านการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สภาพปัญหา 

                 8.1)  ปัญหาไม่มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 8.2)  ปัญหาบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
                     8.3)  ปัญหาประชาชนขาดความเข้าใจในระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                 8.4)  ปัญหาการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 8.5)  ปัญหาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีความช านาญงานที่ปฏิบัติ 
                 8.6)  ปัญหาประชาชนให้ความส าคัญกับการเมืองน้อย 
                 8.7)  ปัญหางบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการ  ไม่เพียงพอ 
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                 8.8)  ปัญหาชุมชนขาดความเข้มแข็งและความร่วมมือในชุมชน 

ความต้องการ 
- ต้องการให้มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ต้องการให้มีบุคลากรปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน 
- ต้องการให้ประชาชนมีการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และมีความเข้มแข็งของชุมชน 
-    ต้องการให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมีการฝึกอบรมสัมมนา แนวทาปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-    ต้องการให้มีงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานราชการ 

9. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพปัญหา 

                 9.1)  ปัญหาการคมนาคม  การขนส่ง  ระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
                 9.2)  ปัญหาการคมนาคม  การขนส่ง  ภายในหมู่บ้านไม่สะดวก 
                 9.3)  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
                 9.4)  ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้า 
                 9.5)  ปัญหาการขยายเขตระบบประปา 
                 9.6)  ปัญหาระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
                 9.7)  ปัญหาการสื่อสารไม่สะดวก  เช่น  หมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ 

ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้าน 
- ต้องการให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
- ต้องการให้มีการติดตั้ง  ขยาย  และซ่อมแซมกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 



 

- ต้องการให้มีการขยายเขตไฟฟ้า 
- ต้องการให้มีการขยายเขตระบบประปา 
- ต้องการให้มีระบบประปาหมู่บ้าน 
- ต้องการให้มีโทรศัพท์ใช้ทุกครัวเรือน 

10. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหา 

                 10.1)  ปัญหาการประกอบอาชีพ  การมีงานท าในหมู่บ้าน 
                 10.2)  ปัญหาการอพยพแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
                10.3)  ปัญหาการประกอบอาชีพเสริม 
                 10.4)  ปัญหาการรวมตัว  หรือการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
                 10.5)  ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  ไม่มีตลาดรองรับสินค้าที่ผลิต 
                 10.6)  ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการผลิต 

ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพหลังฤดูท านา 
- ต้องการให้มีการสร้างงานเพ่ือมิให้แรงงานอพยพไปถิ่นอ่ืน 
- ต้องการให้มีการช่วยเหลือในการรวมตัวหรือการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมการเกษตรฤดูแล้ง 
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- ต้องการให้ส่งเสริมด้านความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
-     ต้องการให้มีการสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสิทธิภาพ  และสนับสนุน  เงินทุน

ในการประกอบอาชีพ 
- ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการผลิต  และการจ าหน่าย 
11.ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
สภาพปัญหา 

                  11.1) ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
                  11.2) ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค  ในฤดูแล้ง 
                  11.3) ปัญหาระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเดิมที่ตื้นเขิน 
- ต้องการขุดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเติม 
- ต้องการภาชนะบรรจุน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภคใช้เพียงพอในฤดูแล้ง 
- ต้องการให้มีการขยายระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค 

12.ปัญหาด้านสาธารณะสุข  และการอนามัย 
สภาพปัญหา 

                 12.1)  ปัญหาดา้นความรู้  และแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณะสุขและอนามัย 
                 12.2)  ปัญหาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
                 12.3)  ปัญหาการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
                 12.4)  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
                 12.5)  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เดก็ , สตรี และคนพิการ  ไม่ทัว่ถึง 



 

                12.6)  ปญัหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสนุัขบา้ 
ความต้องการ 
- ต้องการใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณะสุข 
- ต้องการให้มีการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
- ต้องการให้มีการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
- ต้องการให้มีการบริการทางสาธารณะสุขให้ทั่วถึง 
- ต้องการมีการควบคุมและป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 

13.ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
สภาพปัญหา 
13.1)  ปัญหาระดับการศึกษา  และอัตราการเรียนต่อ  (ขาดโอกาสในการศึกษาและ

การศึกษานอกระบบ) 
                      13.2)  ปัญหาการให้ความรู้ภาครัฐ 
                      13.3)  ปัญหาการส่งเสริมด้านกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
                      13.4)  ปัญหาการอนุรักษ์  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
                      13.5)  ปัญหาด้านบุคลากร  การจัดการศึกษาและวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา 
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ความต้องการ 
- ต้องการให้ประชาชนมีระดับการศึกษาสูงขึ้นและมีอัตราการเรียนต่อเพ่ิมข้ึน 
- ต้องการให้รัฐเพ่ิมพูนความรู้แก่ประชาชน 
- ต้องการให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ 
- ต้องการให้มีการฟื้นฟู  ส่งเสริม  สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ต้องการให้มีการส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ิมขึ้น 
- ต้องการให้มีบุคลากรรับผิดชอบทางการศึกษาให้เพียงพอตามความจ าเป็น 
- ต้องการให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
- ต้องการให้มีสถานที่  เครื่องมืออุปกรณ์  วัสดุครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาให้

เพียงพอ 
14.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

สภาพปัญหา 
                14.1)  ปัญหาคุณภาพดิน 
                14.2)  ปัญหาป่าไม้ 
                14.3)  ปัญหาการก าจัดขยะ 
                14.4)  ปัญหาการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ดินให้เกิดประโยชน์ 
- ต้องการให้มีการปลูกป่าทดแทน 
- ต้องการให้มีการปลูกไม้ยืนต้น  ไม้ผล  ไม้ประดับ  ไม้เศรษฐกิจ  ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 



 

- ต้องการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในต าบล 
- ต้องการให้มีการให้ความรู้  การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

15.ปัญหาด้านสังคม 
สภาพปัญหา 

                 15.1)  ปัญหายาเสพติด 
                 15.2)  ปัญหาการลักทรัพย์  โจรกรรม 
                 15.3)  ปัญหาการขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                 15.4)  ปัญหาเด็ก  เยาวชน  และผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่ 
                 15.5)  ปัญหาความเข้าใจ  ค่านิยม  และทัศนคติที่ผิด 
                 15.6)  ปัญหาประชาชนขาดความรู้ด้านคุณภาพชีวิต 
                 15.7)  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                 15.8)  ปัญหาการอพยพแรงงาน 
                 15.9)  ปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
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ความต้องการ 
- ต้องการให้มีการป้องกันยาเสพติด 
- ต้องการให้มีการป้องกันการลักทรัพย์  โจรกรรม 
- ต้องการมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกหมู่บ้าน 
- ต้องการให้มีการเอาใจใส่เด็ก  เยาวชน  และผู้สูงอายุ  มากขึ้น 
- ต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 
- ต้องการให้ประชาชนมีความรู้คุณธรรมชีวิตมากขึ้น 
- ต้องการให้มีการป้องกัน  ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 

16.ปัญหาด้านการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สภาพปัญหา 

                 16.1)  ปัญหาไม่มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 16.2)  ปัญหาบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
                     16.3)  ปัญหาประชาชนขาดความเข้าใจในระบบการบริหารงานของอบต. 
                 16.4)  ปัญหาการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 16.5)  ปัญหาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีความช านาญงานที่ปฏิบัติ 
                 16.6)  ปัญหาประชาชนให้ความส าคัญกับการเมืองน้อย 
                 16.7)  ปัญหางบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ ไม่เพียงพอ 
                 16.8)  ปัญหาชมุชนขาดความเข้มแข็งและความร่วมมือในชุมชน 

ความต้องการ 
- ต้องการให้มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

- ต้องการให้มีบุคลากรปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน 
- ต้องการให้ประชาชนมีการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจใน

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และมีความเข้มแข็งของชุมชน 
- ต้องการให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมีการฝึกอบรมสัมมนา  แนวทางการ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- ต้องการให้มีงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานราชการ 

 
 

 

           การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม นั้น ได้
พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจ าปี 2561 – 
2564 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลหนองหลุมคือ “ระบบสาธารณูปโภค
ได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลความ
ปลอดภัยด้านอาหารและน้ า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด       
ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ต าบลหนอง
หลุมเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  

 
การวิเคราะห.์.. 

                                                     -22- 
การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 และรวบรวมกฎหมายอื่นของอบต. ซ่ึงใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ ตามหลัก Swot  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนด
แบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าว  ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 เช่น 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) แห่งพรบ.สภาต าบลฯ) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร (มาตรา 68 (1) แห่ง พรบ.สภาต าบล ฯ) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)  แห่ง พรบ. สภาต าบล ฯ) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา  68(10) แห่ง พรบ.สภาต าบล ฯ) 
(5) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68(3) แห่ง พรบ. สภาต าบล) 
(6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  (มาตรา 16(4) แห่ง  พรบ.ก าหนดแผนฯ) 
(7) การสาธารณูปการ  (มาตรา 16(5) แห่งพรบ. ก าหนดแผนฯ) 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

(8) การวิเคราะห์สถานการณ์โครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่  เพ่ือที่จะให้ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรไปมาระหว่างกันได้  

จุดอ่อน 
มีหมู่บ้านที่กระจัดกระจายอยู่ห่างไกล และระยะทางที่ห่างไกล ถนนที่ใช้เดินทางเข้าสู่
หมู่บ้านบางหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง  จึงท าให้การคมนาคม ในช่วงฤดูฝน การสัญจรไป – 
มาค่อนข้างล าบากและมีพ้ืนที่กว้างท าให้การบริการโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการได้ไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และการขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง  

โอกาส 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เกินอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมจะ
ท าได้ ควบคู่ไปกับแนวนโนบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ท าให้
การประสานงานในส่วนนี้มีความราบรื่น  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
พ้ืนที่ในหมู่บ้านมีระยะห่างไกลพอสมควร กระจัดกระจาย และเส้นทางมีหลุมเป็นบ่อ บาง
ช่วงฝนตกขนส่งรถและอุปกรณ์ในการก่อสร้างยากพอสมควร  
 

ด้านส่งเสริม... 
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 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา  67(6) แห่ง  พรบ. 

สภาต าบลฯ) 
(2) ป้องกนัโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา 67(3)  แห่ง พรบ.สภาต าบลฯ) 
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา 

68(4)  แห่ง พรบ. สภาต าบลฯ) 
(4) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  

(มาตรา 16(10)  แห่ง พรบ. ก าหนดแผนฯ) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย  (มาตรา 16(2)  แห่ง 

พรบ.ก าหนดแผนฯ) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา  

16(5)  แห่งพรบ.  ก าหนดแผนฯ) 
(7) การสาธารณะสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา  16(19)  แห่ง

พรบ.ก าหนดแผนฯ) 
(8) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา 67(5) แห่งพรบ.สภาต าบลฯ) 
(9) การจัดการศึกษา  (มาตรา 16(9)  แห่งพรบ. ก าหนดแผนฯ) 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 



 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

จุดอ่อน 
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพยัง
ขาดแคลนบุคลากร ผู้ให้ค าแนะน าและติดตามผล ประชากรมีหลากหลายชนเผ่า – เชื้อ
ชาติ ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของตนเองอยู่ 

โอกาส 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้รับความสนใจจากหน่วยงานอ่ืนที่จะให้บริการและ
ความรู้ ตลอดทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องท างานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแล
สุขภาพทั้งด้านโภชนาการ การออกก าลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูก
ทิ้งพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพ่ือจะไปหางานท ารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้
ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  กระแสวัตถุนิยม  ท าให้เกิด
ปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น 

 
 
 

ด้านการจัดระเบียบ... 
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 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  (มาตรา  67(4)  แห่งพรบ. สภาต าบลฯ) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา  68(8)  

แห่ง  พ.ร.บ. สภาต าบลฯ) 
(3) การผังเมือง  (มาตรา  68(13)  แห่งพ.ร.บ. สภาต าบลฯ) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา  16(3)  แห่งพรบ. ก าหนดแผนฯ) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา  16(17)  

แห่งพรบ. ก าหนดแผนฯ) 
(6) การควบคุมอาคาร  (มาตรา  16(28)  แห่ง พรบ.ก าหนดแผนฯ) 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

จุดแข็ง 
อบต.หนองหลุม มีหลักการท างานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถดูแลตัวเองได้  
อบต.หนองหลุม จึงมีความพยายามที่จะกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่ม
จากการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง มีการแต่งตั้ง
ประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน  



 

และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และ
มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี   
ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน  โดยเน้นการท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในอบต.หนอง
หลุม จะมีการประชุมพนักงานประจ าเดือนทุกเดือน  เ พ่ือเป็นการรับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการท างานของแต่ละส่วนราชการ จึงท าให้การท างานทุกส่วนมี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
สร้างจิตส านึกในการให้บริการ ให้แก่พนักงานในอบต.เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ  และการก าหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการท างาน เป็นการ
ก าหนดร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร สภา ข้าราชการ  และประชาชน นอกจากนั้น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่
รับผิดชอบ 

จุดอ่อน 
ในด้านการเมือง ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  
แต่เยาวชนยังขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย และยังมีความเข้าใจใน
การเมืองการปกครองน้อย  และการเดินทางเนื่องจากอยู่ห่างไกล   
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โอกาส 
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน  นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
และกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ท าให้
ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความ
แน่นอนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินตามแผนงานและการวางแผน
ด าเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มี
อิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการ
ยกเว้นระเบียบราชการเป็นอ านาจจากกรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้น



 

ระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
 

 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) แห่ง พรบ.สภาต าบลฯ) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)แห่ง พรบ.สภาต าบลฯ) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  68(7) แห่ง พรบ.สภาต าบลฯ) 
(4) ให้มีตลาด  (มาตรา  68(10)  แห่งพรบ.สภาต าบลฯ) 
(5) การทอ่งเที่ยว  (มาตรา  68(12)  แห่งพรบ. สภาต าบลฯ) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  (มาตรา 68(11)  แห่ง  พรบ. สภาต าบลฯ) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ  (มาตรา 16(6) แห่งพรบ.ก าหนดแผนฯ) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7) แห่งพรบ.ก าหนดแผนฯ) 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

จุดแข็ง 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมเป็นพื้นที่ท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืช  
ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง ปลูกผักปลอดสารพิษ ท าเกษตรข้าวอินทรีย์ โดยมีวัฒนธรรมไทย
ทรงด า  
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จุดอ่อน 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมี
ปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาอาชีพและการแปรรูปเท่าที่ควร 

โอกาส 
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมา
เน้นหนักการมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีมจึงท าให้มีการท างานแบบบูรณาการเพ่ิมขึ้น และ
รัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ท าให้    
เกิดหนี้สินภาคประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น 
ท าให้ความต้องการของประชาชนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้  
 

 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)  แห่ง

พรบ.สภาต าบลฯ) 



 

(2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2) แห่งพรบ.สภาต าบลฯ) 

(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17(12) แห่ง พรบ.ก าหนดแผนฯ) 

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  

จุดอ่อน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะ
ทางในการด าเนินงานที่ผ่านมา ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน การด าเนินงานที่
ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงานของกลุ่มเป้าหมาย  และการด าเนินงานขาดความ
ต่อเนื่อง นอกจากนั้นการด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้ จ่ายในการ
ด าเนินงานสูง  เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยีแบบ
เตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และที่ส าคัญประชาชน
ยังไม่ให้ความความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  เช่น การก าจัดขยะ
และการคัดแยกขยะของครัวเรือน 
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โอกาส 
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความ
สนใจและเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ  
จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มีหน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการสร้างจิตส านึกของประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการ
น าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก มีการตั้งเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อม  

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถ
ควบคุมขยะและมลพิษในชุมชน การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นบ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ  
ระบบบ าบัดน้ าเสีย จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ หรือการ
ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ า เป็นต้น 

 ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(มาตรา 67(8)  แห่ง พรบ. สภาต าบลฯ) 
(2) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา 67(5)แห่ง พรบ.สภาต าบลฯ) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)  แห่ง พรบ. ก าหนดแผนฯ) 



 

(4) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  (มาตรา  
17(18)  แห่งพรบ.ก าหนดแผนฯ) 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จุดแข็ง 
ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัด
การศึกษา การจัดสรรงบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรตาม
โครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้บริหารก็ให้ความส าคัญและส่งเสริม โดยการจัดท า
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ  

จุดอ่อน 
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
เต็มที ่ถึงแม้จะมบีุคคลากรตามโครงสร้าง แต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่งปัจจุบันบุคลากรทางด้านการศึกษายังขาดการท างาน
แบบมืออาชีพ ขาดการประสานงานที่ดี ส่วนเยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรม ค า
สอนของศาสนา มีความเชื่อดั้งเดิมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีสากลปฏิบัติ 

โอกาส 
ในพ้ืนที่อ าเภอวชิรบารมี มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ท าให้เยาวชนมี
ทางเลือกทางการศึกษามากข้ึน 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด... 
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ 
เรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ท า
ให้กระทบต่อแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ  
และความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอาจท าให้วิธีชีวิตของในหมู่บ้าน
เปลี่ยนไป  และเยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น  

 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร  (มาตรา  67(9)  แห่ง  พรบ.สภาต าบลฯ) 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร  ในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา  16(16)  แห่ง  พรบ.  
ก าหนดแผนฯ) 

(3) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินงานแทนตามอ านาจหน้าที่ (มาตรา 21 วรรคสอง แห่ง พรบ.ก าหนด
แผนฯ) 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดแข็ง  



 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน 
จุดอ่อน  
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม ในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดพิจิตร มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยี
ในการท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด... 
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกดิผลสัมฤทธิ์ 
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 
3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน เช่น การจัดท า
แผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ 

ดังนั้น ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถที่จะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

หมายเหตุ  : พรบ.สภาต าบลฯ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552) 

พรบ.ก าหนดแผนฯ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 



 

    
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 น ามาก าหนดภารกิจหลัก 
และภารกิจรอง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ด าเนินการวิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก 
และภากิจรองท่ีต้องด าเนินการ เช่น             
  6.1  ภารกิจหลัก 
                          1) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

- การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
- การติดตั้ง ขยาย ซ่อมแซมกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
- การก่อสร้าง ขุดลอกแหล่งน้ า เพื่ออุปโภค บริโภค 
- การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
- ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 

                          2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
-  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
-  การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากดิน ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

3)การพัฒนา... 
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                          3) การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

-  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
-  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
-  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
-  การส่งเสริม และจัดการศึกษา 
-  การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก         

เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
-  การส่งเสริมกีฬา 
-  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

                          4) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

                                   -  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                -  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                                   -  การรักษาความปลอดภัย ความเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ 
                           5) การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ

ท่องเที่ยว 
                                   -  การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 



 

                                   -  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
                            6)   การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ

ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                   -  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
                                   -  การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
                                   -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
                                   -  ให้ความร่วมมือกับราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               7.2  ภารกิจรอง 
                             1) การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                   -  การควบคุมอาคาร 
                             2)  การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
                                   -  การจัดให้มีส่วนสาธารณะ  และลานกีฬา 
                                   -  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                                   -  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
                                   -  การสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพกลุ่มอาชีพ 
                                   -  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพการเกษตร 
                                   -  การวางแผนและการส่งเสริมการลงทุน 
                              3) การส่งเสริมด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                  -  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน 
                                  -  การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ 
                                  -  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
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                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้สรุปปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตราก าลังและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กอง 1 ส านัก  
ได้แก่  
               1.ส านักปลัด  2) กองคลัง  3) กองช่าง  4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ5.หน่วย
ตรวจสอบภายใน 
           ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังรวมจ านวนทั้งสิ้น..24…อัตรา ปัจจุบันมีจ านวนข้าราชการ อยู่ 14 อัตรา 
ครู 2 อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน....-..อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน...8..อัตรา แยกเป็นพนักงานจ้าง
ภารกิจที่อบต.ได้จ่ายค่าตอบแทน  7 อัตรา พนักงานจ้างภารกิจที่กรมจัดสรรอุดหนุน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน...-..อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน..24.อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ และปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจ านวนมากในทุกส่วนราชการและจ านวนบุคลากรที่มีอยู่
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนด
โครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่เพ่ือจะให้สามารถแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลุม การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์     
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหาร ก าหนดจุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 
 
 



 

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์
ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง
ขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่
จะต้องปรับปรุงอย่างไร 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 จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก 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 ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์

หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (ระดับตัวบุคลากร) 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 30 – 5๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อนW 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม (ระดับองค์กร) 



 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5 .  ใ ห้ โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่าง
เสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่
ได้ จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากร
ไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตอบต.ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี  /
ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมี
บทบาทในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 

ข้อจ ากัดT 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติ การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมัก
กระทบญาติพ่ีน้อง 
2.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ 
ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 1.   ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
 2.   ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
 3.   บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตราก าลังและ
การจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
 4.   การก าหนดต าแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา   
1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทั้งอัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตราก าลัง 

พนักงานจ้าง โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ Put the right man on the right job 
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน 

การปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงานของบุคลากร และระบบการให้รางวัล ตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ  ส่งเสริม 
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นบุคคลที่
ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การพัฒนาเพ่ิมพูนขีดความสามารถ
และศักยภาพอย่างเต็มที ่



 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้
ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยาสนองตอบต่อ
สภาวะโลกาภิวัฒน์ และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวน
ทัศน์  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ ( New public  
administration model) ที่เรียกว่า การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน ที่ได้มีการผสมผสานหลักการ กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้
ด้วยกัน  ได้แก่ การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดทาง
รัฐศาสตร์ร่วมสมัย และการด าเนินการตามหลักกฎหมายมหาชน และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ   
 
8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ

ด าเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่6) พ.ศ.2552และตาม 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

 
 

ส านักปลัด... 
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ส านักปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและ

ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานสนับสนุนส่วนราชการอ่ืน 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษา และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ  
เงินอ่ืนๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือนประจ าปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม  
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล งานเกี่ยวกับแผนงาน  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
และทรัพย์สินต่างๆเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม  ท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ  



 

ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ภายใน อบต.ที่สังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน  
ยอดเงิน  การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ 
และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงโครงสร้าง... 
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ตารางแสดงโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2558  - 2560 (เดิม) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
2561 – 2563 (ระบบแท่ง) 

หมายเหตุ 
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1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานส่งเสริมการเกษตร 
-  งานส่งเสริมและสาธารณสุข 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานสังคมสงเคราะห์ 
 

1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคดี 
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานส่งเสริมการเกษตร 
-  งานส่งเสริมและสาธารณสุข 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานสังคมสงเคราะห์ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2558  - 2560 (เดิม) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2561 – 2563 (ระบบแท่ง) 

หมายเหตุ 

2.  กองคลัง 
2.1  ฝ่ายการเงินและบัญชี 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  งานวางผังพัฒนาระบบแผนที่ภาษี 
-  งานธุรการ 
 

2.  กองคลัง 
2.1  ฝ่ายการเงินและบัญชี 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 



 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2558  - 2560 (เดิม) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2561 – 2563 (ระบบแท่ง) 

       หมายเหตุ 

3.  กองช่าง 
3.1 ฝ่ายก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้าง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานผังเมือง 
-   งานประสานสาธารณูปโภค 
 

3.  กองช่าง 
3.1 ฝ่ายก่อสร้าง 
-  งานก่อสร้าง 
-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานผังเมือง 
-   งานประสานสาธารณูปโภค 
  

 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2558  - 2560 (เดิม) 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2561 – 2563 (ระบบแท่ง) 
หมายเหตุ 

.  กองการศึกษาและวัฒนธรรม 
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.  กองการศึกษาและวัฒนธรรม 
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
-  งานตรวจสอบภายใน 

 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบลักษณะ
โครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและเป็นพ้ืนฐาน
ในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน การ
ลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหนใช้คน
เกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 

 

 

แนวทาง... 
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            แนวทางการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร 

         ด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน 
                    และงานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 

        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการ
คาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้วน ามา
คาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความจริงแล ะ
น่าเชื่อถือ 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 างาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 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 านวณ... 
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2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงาน
ที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง 
หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหาอัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน  แต่มีข้อควร
ระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้นแต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธีธรรมดา

แบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณที่ซับซ้อนกว่านี้ การจะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ควรจะพิจารณาถึงเป้าหมาย โดยใน
ที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ อบต.หนองหลุม ดังนี้ 
            1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร  นอกภาคเกษตรและ
สินค้าข้าว 
   3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาและมุ่งมั่นพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ขงประชาชน สร้าง
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

          จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีอัตราก าลังที่
ต้องการในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปบทวิเคราะห์... 
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สรุปบทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก าลังทั้งหมดกับอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีจ านวนพนักงานส่วนต าบล ประเภทบริหารจ านวน 2 ต าแหน่ง  2 
อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งปลัด อบต. จ านวน 1 อัตรา และรองปลัด อบต.  จ านวน 1 อัตรา 

 ส านักปลัด  มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา แยกเป็น ประเภท
อ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน - อัตรา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจจ านวน - อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน - อัตรา  

ปัจจุบันในส านักงานปลัด อบต.มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 7 ต าแหน่ง รวม 10 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 2  
อัตรา  

 กองคลัง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  1 ต าแหน่ง 1 อัตรา แยกเป็นประเภท
อ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน - อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน - พนักงานจ้างตามภารกิจ
จ านวน - อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน - อัตรา  

ปัจจุบันในกองคลัง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 6 ต าแหน่ง รวม 6 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 2 อัตรา  

 กองช่าง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน - ต าแหน่ง - อัตรา และประเภท พนักงานจ้าง
ตามภารกิจจ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา  

ปัจจุบันใน กองช่าง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 2 ต าแหน่ง รวม 2 อัตรา มีต าแหน่งว่าง 2 อัตรา 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน 1 ต าแหน่ง 1 
อัตรา แยกเป็น ประเภทอ านวยการจ านวน - อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน – อัตรา 
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล – อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน – อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน – อัตรา  

ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 7 ต าแหน่ง รวม 7 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ – อัตรา 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  มีจ านวนพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา แยกเป็น ประเภท
วิชาการ จ านวน 1 อัตรา 

  จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตราก าลังที่ต้องการพบว่าอัตราก าลังที่มีอยู่           
ยังไม่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
สามารถปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของ
รัฐบาล/นโยบายของจังหวัดพิจิตร/นโยบายของผู้บริหารได้  

 

 

 
 
 
 

9.ภาระค่าใช้จ่าย... 
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1) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มีอัตราก าลัง ปัจจุบัน จ านวน   34 ต าแหน่ง   34  อัตรา ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน
(คน) 

เงินเดือน/ค่าตอบแทน รวม 
ขั้นที่เพ่ิมแต่ละปี 

2561 2562 2563 

1 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) 

1 
33,770*12 

7,000*12/7,000*12 
573,240 15,840 16,320 16,560 

2 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

1 
25,470*12 
/3,500*12 

347,640 11,880 12,240 12,960 

 ส านักปลัดอบต.       

3 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (ว่าง) 

1 
32,800*12 
/3,500*12 

435,600 13,620 13,620 13,620 

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. 1 15,060*12 180,720 9,360 9,120 8,280 
5 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 27,480*12 329,760 12,960 13,440 13,320 
6 นักพัฒนาชุมชน ปก. 1 21,500*12 258,000 8,760 9,000 8,760 
7 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.(ว่าง) 1 24,825*12 297,900 9,720 9,720 9,720 
8 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 1 13,760*12 165,120 6,600 6,480 7,080 

9 
จพง.ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย 
ชง. 

1 
17,270*12 207,240 7,320 7,200 7,440 

 พนักงานตามภารกิจ       
10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 10,940*12 131,280 5,280 5,520 5,760 
11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 12,070*12 144,840 5,880 6,120 6,360 
12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 10,950*12 131,400 5,280 5,520 5,760 

 กองคลัง       

13 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )
(ว่าง) 

1 
32,800*12 
/3,500*12 

 
435,600 

 
13,620 13,620 13,620 

14 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 1 21,140*12 253,680 8,880 8,640 8,880 
15 นักวิชาการพัสดุ ปก. 1 21,140*12 253,680 8,880 8,640 8,880 
16 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 1 17,310*12 207,720 9,000 9,000 9,240 

 พนักงานตามภารกิจ       
17 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 13,060*12 156,720 6,360 6,600 6,840 
18 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 11,520*12 138,240 5,520 5,760 6,000 
19 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 12,310*12 147,720 6,000 6,240 6,480 
20 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง) 1 11,500*12 138,000 0 5,520 5,760 

 
 
 
 

 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
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ที ่ ต าแหน่ง 
จ านวน
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพ่ิมแต่ละปี 

2561 2562 2563 
 กองช่าง       

21 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 30,790*12 
/3,500*12 

411,480 13,080 13,440 13,320 

22 นายช่างโยธาช านาญงาน 1 18,440*12 221,280 9,120 9,240 9,720 
 พนักงานจ้างภารกิจ       

23 ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ว่าง) 1 11,500*12 138,000 0 5,520 5,760 
24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง) 1 11,500*12 138,000 0 5,520 5,760 
25 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(ว่าง) 1 11,500*12 138,000 0 5,520 5,760 

 กองการศึกษา ฯ       

26 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 

1 
25,470*12 
/3,500*12 

347,640 11,880 12,240 12,960 

27 นักวิชาการศึกษาปก./ชก. 1 29,610*12 355,320 12,000 12,000 12,000 
28 ครู ศพด.วัดหนองหลุม 1 20,740*12 248,880 - - - 
29 ครู ศพด.อบต.หนองหลุม 1 17,490*12 209,880 - - - 

 พนักงานจ้างภารกิจ       
30 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง) 1 11,500*12 138,000 0 5,520 5,760 
31 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(อุดหนุนจากรัฐ) 1 12,800*12 138,240 - - - 

32 
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก(มีคุณวุฒิ)(อุดหนุน
จากรัฐ)ว่าง 

1 
11,500*12 138,000 - - - 

33 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (งบท้องถิ่น) 1 10,950*12 131,400 5,280 5,520 5,760 
 หน่วยตรวจสอบภายใน       

34 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 1 23,550*12 282,600 11,280 11,760 11,880 
 
2.ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

 การตั้งงบประมาณราจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เป็นฐานในการค านวณ



 
 
 

            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมน าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 
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      โครงสร้างส่วนราชการอบต.(ใหม่) 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น) 

ส านักงานปลัด อบต 
หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับตน้) 

กองการศึกษาฯ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดบัตน้) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานกฎหมายและคด ี
4.งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
5.งานสงเสริมการเกษตร 
6.งานสวสัดิการและพัฒนา
ชุมชน 
7.งานสังคมสงเคราะห ์
8.งานสาธารณสุข 

ฝ่ายการเงิน 
1. งานการเงินและบญัชี 
2. งานทะเบียนทรัพยส์ิน

และพัสด ุ
3. งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได ้

 

 

ฝ่ายก่อสร้าง 
1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุม

อาคาร 
3. งานผังเมือง 
4. งานประสาน

สาธารณูปโภค 
 
 

ฝ่ายบริหารการศกึษา 
1. งานบริหารงานการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
การกีฬา 

3. งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
4. งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง 

 
 

อบต.7X 

 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

    นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัต้น 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-งานตรวจสอบภายใน 



 

โครงสร้างของส านักงานปลัด  
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หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1)(ว่าง) 

งาน บริหารทั่วไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

งานวิชาการและแผนงาน งานป้องกันฯ 
 

 

 

 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ 
 

ทั่วไป พนักงานจ้าง 
 

ลูกจ้างประจ า หมายเหตุ 
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชก.

พิเศษ 
ชช. ปง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - 2 1 - - 1 1 - 3 - -  
 

งานสวัสดิการสังคม และ
การเกษตร 

- นักทรัพยากรบุคคลชก. (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการปง.-(1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
(ภารกิจ) (1) 

- นักพัฒนาชุมชน ปก. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา       
ชุมชน (ภารกิจ) (1) 
 

   - เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชง.(1)      
    --ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
        (ภารกิจ) (1)                
      

งานกฎหมายและคด ี งานส่งเสริมและ
สาธารณสขุ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปก. (1) 
-   

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปง./ชง.(ว่าง) 
-   



 

โครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ 
 

ทั่วไป พนักงานจ้าง 
 

ลูกจ้างประจ า หมายเหตุ 
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชก.

พิเศษ 
ชช. ปง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - 1 1 - - - 1 - 3 - -  
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ผู้อ านวยการกองการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  (1) 

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 

- นักวิชาการเงินและบัญชีชก. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ภารกิจ) (1) 
 

-   นักวิชาการพัสดุ ปก. (1) 
-   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(ภารกิจ) (1) 
 
 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชง. (1) 
-   ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้  
(ภารกิจ) (1) 

 



 

                                                                                                                                       โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
-53- 

 
 

 

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ 
 

ทั่วไป พนักงานจ้าง 
 

ลูกจ้างประจ า หมายเหตุ 
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชก.

พิเศษ 
ชช. ปง. ชง. อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - - 1 - - - -  

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

ฝ่ายก่อสร้าง 
 

-   นายช่างโยธา ชง.  
  
 
 



 

   โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ 
 

ทั่วไป สายงานสอน พนักงานจ้าง 
 

ลูกจ้างประจ า หมายเหตุ 
ต้น กลาง สูง ปก. ชก. ชก.

พิเศษ 
ชช. ปง. ชง. อาวุโส คศ.1 คศ.2 ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - - - - 2  2 - -  

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

ครู คศ.1 (1) 
ครู คศ.2 (1) 
(พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (-) 
พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ(2) 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (2) 

นักวิชาการศึกษาปก./ชก.(ว่าง) 



 

11.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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ที่ 

ชื่อ-สกุล 

คุณ 
วุฒิ 
การ 

ศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย 
เหตุ 

(รวม) เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงิน 

ค่าตอบแทน 
1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
5 
 

6 
 

7 
 
 

8 
 

9 

นายสุชาติ ราญพล 
 

นางสาย  งามอยู ่
 

ส านักงานปลัด 
ว่างเดิมมีข้อผูกพันกับกสถ. 

 
 

นางสาวไพสุรางค์  ทั่งทอง 
 
นายสงกรานต์ ตรียะเวชกุล 
 
นางสาวอานภุาพ พงษ์พวง 
 

นางปิยวรรณ  เพชรดี 
 
 

สิบเอก สมบัติ หาญพจมาน 
 

ว่างมีข้อผูกพันกับกสถ. 

รปม. 
 

รปม. 
 

 
- 

 
 

ศศบ. 
 

รปม. 
 

รปศ. 
 

บธ.บ. 
 
 

ปวส. 

36-3-00-1101-001 
 

36-3-00-1101-002 
 
 

36-3-01-2101-001 
 
 

36-3-01-3103-001 
 

36-3-01-3102-001 
 

36-3-01-3801-001 
 

36-3-01-4101-001 
  
 
36-3-01-4805-001 
 

36-3-01-3601-001 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น               
(ปลัด อบต.) 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
(รองปลัดอบต.) 

 
นักบริหารงานทั่วไป              
(หัวหน้าส านักปลัด) 

 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

 
นักพัฒนาชุมชน 

 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ 
 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

กลาง 
 

ต้น 
 
 

ต้น 
 
 

ปก. 
 

ชก. 
 

ปก. 
 

ปง./ชง. 
 
 

ปง 
 

ปง. 

36-3-00-1101-001 
 

36-3-00-1101-002 
 
 

36-3-01-2101-001 
 
 

36-3-01-3103-001 
 
36-3-01-3102-001 

 
36-3-01-3801-001 

 
36-3-01-4101-001 

 
 

36-3-01-4805-001 
 

36 3 01 3601 001 
 

นักบริหารงานท้องถิ่น               
(ปลัด อบต.) 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
(รองปลัดอบต.) 

 
นักบริหารงานทั่วไป              
(หัวหน้าส านักปลัด) 

 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

 
นักทรัพยากรบุคคล 

 
นักพัฒนาชุมชน 

 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ 

 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

กลาง 
 

ต้น 
 
 

ต้น 
 
 

ปก. 
 

ชก. 
 

ปก. 
 

ปง./ชง. 
 
 

ชง. 
 

ปง. 

405,240 
(33,770x12) 

305,640 
(25,470 x12) 

 
393,600 

(32,800 x12) 
 

180,720 
(15,060 x12) 

329,760 
(27,480 x12) 

258,000 
(21,150 x12) 

297,900 
(24,285 x12) 

 
207,240 

(17,270 x12) 
297,900 

(24,825*12) 

84,000 
(7,000 x12) 

42,000 
(3,500x12) 

 
42,000 

(3,500x12) 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

84,000 
(7,000 x12) 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
573,240 
 
347,640 

 
435,600 

 
 
 

 
10 
 

11 
 

12 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
น.ส.เพ็ญประภา  หมอกมืด 
 
น.ส.ปริศนา ณ วิเชียร 
 
นายพิเชษฐ  อินทรเกลี่ย 

 

 
ศศบ. 

 
บริหาร 
ธุรกิจ 
ปวส. 

 

 
         - 
 

- 
 
- 

 
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

 
ผช.จพง.ธุรการ 

 
ผช.จพง.ป้องกันฯ 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 

 
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

 
ผช.จพง.ธุรการ 

 
ผช.จพง.ป้องกันฯ 

 
- 
 

    - 
 

- 

 
144,840 

(12,070 x12) 
131,280 

(10,940 x12)  
131,400 

(10,950 x12) 

 
- 
 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 
 
- 
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ที่ 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อ่ืนๆ/เงิน 

ค่าตอบแทน 

 

 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
 
21 
 
22 
 
 
 
23 
 
24 
 
25 
 

กองคลัง 
ว่างเดิมแบบมีข้อผูกพันกับกสถ. 

 
นางญาดา  เรือ่งลอื 
 
นายไพรโรจน์ อติกรชวรินทร ์
 
น.ส.เสาวนีย์ เกตุมะ 

 
พนกังานจ้างตามภารกิจ 

น.ส.ฐานิตตา วงค์รอด 
 
น.ส.ปราณ ีนอ้ยพันธ ์
 
นางสุรนิทร์ ฉายศร ี

 
ว่างเดิม 

 
กองช่าง 

นายพิเชียร  ตุงคะศิร ิ
 
นายเนติ  พันธุ์พนิิจ 

 
 

พนกังานจ้างตามภารกิจ 
ว่าง 

 
ว่าง 

 
ว่าง 

 
- 
 

บัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต 

ปวส. 
 

 
บริหาร 
ธุรกจิ 

บัญชีบัณฑิต 
ปวส. 

 
- 
 

 
วทบ. 

 
 วทบ. 

 
 
 
- 
 
- 

 
- 

 
36-3-04-2102-001 

 
36-3-04-3201-001 

 
36-3-04-3204-001 

 
36-3-04-4204-001 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

36-3-05-2103-001 
 

36-3-05-4701-001 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
นักบริหารงานการคลงั               
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
นวก.การเงนิและบญัช ี

 
นักวชิาการพัสด ุ

 
จพง.จัดเก็บรายได ้

 
 

ผช.จพง.การเงินฯ 
 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
 

ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ
 

ผช.จพง.ธรุการ 
 
 

นักบริหารงานชา่ง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

นายช่างโยธา 
 

 
 

ผช.นายช่างโยธา 
 

ผช.จพง.ธรุการ 
 

ผช.นายช่างไฟฟ้า 
 

 
ต้น 
 

ปก. 
 

ปก. 
 

ชง. 
 
 
- 
 
- 

 
- 

 
- 
 
 

ต้น 
 

ชง. 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
36-3-04-2102-001 

 
36-3-04-3201-001 

 
36-3-04-3204-001 

 
36-3-04-4204-001 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

36-3-05-2103-001 
 

36-3-05-4701-001 
 

 
 
- 
 
- 

 
- 

 

 
นักบริหารงานการคลงั               
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
นวก.การเงนิและบญัช ี

 
นักวชิาการพัสด ุ

 
จพง.จัดเก็บรายได ้

 
 

ผช.จพง.การเงินฯ 
 

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
 

ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ
 

ผช.จพง.ธรุการ 
 
 

นักบริหารงานชา่ง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

นายช่างโยธา 
 

 
 

ผช.นายช่างโยธา 
 

ผช.จพง.ธรุการ 
 

ผช.นายช่างไฟฟ้า 
 

 
ต้น 
 

ชก. 
 

ปก. 
 

ชง. 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

ต้น 
 

ชง. 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
435,600 

(36,300 x12) 
253,680 

(21,140 x12) 
253,680 

(21,140 x12) 
207,720 

(17,310 x12) 
 

156,720 
(13,060 x12) 

147,720 
(12,710 x12) 

138,240 
(11,520 x12) 

138,000 
(11,500 x12) 

 
369,480 

(30,790 x12) 
221,280 

(18,440 x12) 
 
 

138,000 
(11,500 x12) 

138,000 
(11,500 x12) 

138,000 
(11,500 x12) 

 

 
42,000 

(3,500 x12) 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

42,000 
(3,500 x12) 

- 

  
435,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
411,480 
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   ที ่ ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

หมาย
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อ่ืนๆ/เงิน 
ค่าตอบ 
แทน 

 
 
26 
 
 
27 
 
 
28 
 
29 
 
 
30 
 
31 
 
32 
 
33 
 
 
34 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

น.ส.ล าเพย  กางสือ 
 
 
ว่างเดิมมีข้อผูกพันกับกสถ. 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
น.ส.นงพงา  รัถยาวิวัฒน ์
 
นางจิราภา  สิงห์ลอ 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

นางเกษร   มาน้อย 
 

ว่าง 
 
น.ส.ญาตาวี  ถาวร 
 

ว่าง 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
น.ส.อนุสรา นวลแกว้ 

 

  
 

(ศ.ศ.ม.) 
บริหารการศึกษา 
 
 
 
 
ครุศาสตรบัณฑิต/
การศึกษาปฐมวัย 
ครุศาสตรบัณฑิต/
การศึกษาปฐมวัย 

 
ครุศาสตรบัณฑิต/
การศึกษาปฐมวัย 

 
 

ปวช. 
 
- 
 
 

บัญชีบัณฑิต 

 
 

36-3-08-2107-001 
  
    
 

 
 

66-2-0079 
 

66-2-0233 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

36-3-12-3205-001 
 

 
 
นักบริหารงานศึกษา               
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
ครู 
 
ครู 
  
 
ผดด.(ทักษะ) 
 
ผช.ครผูดด.(มีคุณวุฒิ) 
 
ผดด.(ทักษะ) 
 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
นวก.ตรวจสอบภายใน 

 
 

ต้น 
 
 
 
 
 

ค.ศ.1 
 

ค.ศ.1 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

ชก. 

 
 

36-3-08-2107-001 
  
    
 
36 3 08 3803 001 
 
36 3 08 66 00190 

 
36 3 08 66 00191 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

36-3-12-3205-001 
 

 
 
นักบริหารงานศึกษา               
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 
 
 
นักวิชาการศึกษา 
 
ครู 
 
ครู 
  
 
ผดด.(ทักษะ) 
 
ผช.ครผูดด.(มีคุณวุฒิ) 
 
ผดด.(ทักษะ) 
 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
นวก.ตรวจสอบภายใน 
 

 
 

ต้น 
 
 
 

ปก. 
 

ค.ศ.2 
 

ค.ศ.1 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

ชก. 

 
 

305,640 
(25,470 x12) 

 
 

355,320 
(29,610*12) 

248,880 
(20,740 x12) 

209,880 
(17,490 x12) 

 
153,600 

(12,860 x12) 
 
 

131,400 
(10,950 x12) 

138,000 
(11,500 x12) 

 
282,600 

(23,550 x12) 

 
 
42,000 
(3,500x12) 

 
 
 
 

3,500 

 
 
- 
 
 
 

 
 
 
347,640 
 
 
 
 
 
 
งบอุดหนุน 
 
งบอุดหนุน 
 
 
 
งบอุดหนุน 
 
 
งบอุดหนุน 
 
งบท้องถ่ิน 
 



 

 



 

-58- 
12.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
ปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวาง
แผนการใช้ก าลังคนอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถ
ของอัตราก าลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบ
ท้ายนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อัน
ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้
ดังนี้ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน 
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่างเจา้ 
หน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นท่ีการให้บริการ 
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก 
ขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ าซ้อนของ
งานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากขึ้น 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน 
การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
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8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ 

อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม ได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่าง
กันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม มุ่งเน้นให้ประชาชน
ใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิด
ให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูล
ผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย 
 ทัง้นี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ตามแนวทางข้างต้น
นั้น ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่ง
วิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุม
เชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

 การบริการเป็นเลิศ 

 การท างานเป็นทีม 
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13.ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  มีการบริหารองค์กรโดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นกรอบบริหารจัดการ จึงได้ก าหนดมาตรฐานและ
แนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของตน ดังนี้ 

1. พนักงานส่วนต าบลหนองหลุม จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตและเที่ยงธรรม  
โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 

2. พนักงานส่วนต าบลหนองหลุม จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

3. พนักงานส่วนต าบลหนองหลุม จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อยรักษา
ความสามัคคี  และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 

4. พนักงานส่วนต าบลหนองหลุม  จะพ่ึงต้อนรับให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมและให้การ
สงเคราะห์  แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความ
สุภาพเรียบร้อยไม่ดูหมิ่น  เหยียดหยาม กดข่ีหรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

5. พนักงานส่วนต าบลหนองหลุม  จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า  จะ
พัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

 ประกอบกับ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็น
หลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
17(9) และ(12) ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2558 ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพิจิตร (ก.อบต.จังหวัด) ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 ดังนั้นพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลุม มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม 
ดังนี้  
 

 1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง   
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 7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 โดยที่พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน  ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้น  เพื่อให้
พนักงานส่วนต าบลมีความประพฤติท่ีดี  ส านึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงสมควรให้พนักงานส่วนต าบลมีจรรยาบรรณไว้เป็น
ประมวลความประพฤติ  เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ  เกียรติฐานะของพนักงานส่วน
ต าบล  อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส  ศรัทธา  และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป ดังนี้ 

1.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
- พนักงานส่วนต าบลพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ 
- พนักงานส่วนต าบลพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
- พนักงานส่วนต าบล  พึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
1.2 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
- พนักงานส่วนต าบล  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
- พนักงานส่วนต าบล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน
เป็นหลัก 
 - พนักงานส่วนต าบล พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า   
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

 
1.3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

- พนักงานส่วนต าบล พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการ
แก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบด้วย 

                         - พนักงานส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้าน
การปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ตลอดจนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 



 

 แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร   
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลุม เพ่ือน าผลส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของบุคลากรมากท่ีสุด 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย    หญิง 
อายุ   18-30 ป ี  31-40 ป ี   41-50 ป ี  51 ปีขึ้นไป 
การศึกษา  มัธยมต้น  มัธยมปลาย   ปวช.  ปวส. / ปวท. 
   อนุปริญญา  ปริญญาตรี    ปริญญาโท   สูงกว่าปริญญาโท 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า    พนักงานจ้าง 
 

ส่วนที่  2   ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม  ระบุ............................................ 
   ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
   พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 
 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 
         ธันวาคม 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ์ 
         มีนาคม 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 
         สิงหาคม 
                                                                            กันยายน 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
....................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
   
 
 



 

จากการส ารวจสรุปผลเพื่อน าไปสู่จัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
บุคลากร  ดังนี้ 
   
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย   จ านวน  12  คน       
    หญิง      จ านวน  13  คน 
อายุ   21-30 ป ี  จ านวน   5  คน 
   31-40 ป ี  จ านวน  13 คน 
   41-50 ป ี  จ านวน    6  คน 
   51 ปีขึ้นไป  จ านวน    1  คน 
สถานภาพ  พนักงานส่วนต าบล จ านวน    17  คน  
   ลูกจ้างประจ า จ านวน    2  คน  
    พนักงานจ้าง จ านวน    6  คน 
 

ส่วนที่  2   ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
   การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม   
  ระบ ุ   ....................................................................................................  
   ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ   
  ระบุ ...................................................................................................................   
   พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
   ระบ ุ หลักสูตรนักบริหารงาน อบต.  ,  หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป  ,     
หลักสูตรนักบริหารงานคลัง    ,  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง  . 
   อ่ืน ๆ ระบุ       มาตรฐานการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ,  การดับเพลิงขั้นกลางและ
ขั้นสูง  ,   การก่อสร้างงานทางและอาคาร       
 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  ( เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ ) 
  ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม  จ านวน     6    คน 
         พฤศจิกายน  จ านวน     8    คน 
         ธันวาคม  จ านวน    10   คน 
  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม  จ านวน     -    คน 
         กุมภาพันธ์  จ านวน    12   คน 
         มีนาคม  จ านวน    12   คน 

ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน  จ านวน    16    คน 
         พฤษภาคม  จ านวน    16    คน 
         มิถุนายน  จ านวน    16    คน 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม  จ านวน    20    คน 
         สิงหาคม  จ านวน    20    คน 
      กันยายน  จ านวน    20    คน 



 

 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
1. ต้องการให้ อบต.จัดการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ 
2. ต้องการให้มีการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี 

จากผลส ารวจส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร   องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหลุม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุลากรข้ึนมา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาบุลากรต าบลหนองหลุม 
หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา  
11 ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความ สามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
สถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และ
น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอด เวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วน
ราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 



 

2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้ 

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ   สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่จึงเห็นสมควรที่จะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ในรอบปี พ.ศ. 
2558- 2560   ซึ่งสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  พ.ศ. 2558-2560    เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วน
ขององค์กรได้ รับการพัฒนาตามตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      และท่ีส าคัญคือเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่มีบุคลากรอันมี
คุณภาพ   สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอันน าไปสู่
ประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร 

2. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
3. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้ 

เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
4. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลราชบุร ีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ 

ผลมากที่สุด 
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

-   ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
-   ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
-   ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

 
การวิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง - โอกาส - อุปสรรค  ( SWOT ) 
 ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่   เพ่ือให้เข้าถึงการพัฒนาอย่างชัดเจนจึง
ด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง - โอกาส - อุปสรรค  ( SWOT )   ดังนี้ 
 จุดอ่อน 
 -   บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นที่จะเข้าอบรม / ประชุมภายนอกหน่วยงาน 
 จุดแข็ง 
 -   บุคลากรส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะเข้าอบรม / ประชุมภายนอกหน่วยงาน 
 -   ผู้บริหาร อปท. มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  
 โอกาส 
 -   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่  เป็นต าบลต้นแบบในด้านต่าง ๆ หลายเรื่อง  ท าให้มักได้รับ
โอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดภายในภายในต าบล 
 อุปสรรค 



 

 -   หลักสูตรการฝึกอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาการอบรมจ านวนหลายวัน   ท าให้ไม่
สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมได้ 
 -   หน่วยงานราชการภายนอกลงพื้นที่เพ่ือจัดท าโครงการในต าบลดอนแร่อยู่เสมอในฐานะต าบล
ต้นแบบท าให้บุคลากรไม่มีเวลาเดินไปเข้าร่วมอบรม / สัมมนา  พัฒนาความรู้ 
 
วิสัยทัศน์ด้านบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่   ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านบุคลากรขององค์กร   ดังนี้ 
  “ คนพัฒนา  งานพัฒนา  ท้องถิ่นพัฒนา ” 
 
ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 
  เพ่ือความชัดเจน   สามารถมองเห็นภาพการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ   องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแร่   จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรออกเป็น   3   ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
 1.   แนวทางส่งเสริมข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ให้ได้รับการอบรม / สัมมนา
เสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
 2.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 3.  แนวทางการสอนงานให้กับข้าราชการ  พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ 
 4.  แนวทางให้ค าปรึกษา / แนะน าจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
 1.   แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นให้ได้รับการอบรม / สัมมนาเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถ 
 2.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม /
จริยธรรม 
 3.  แนวทางการสอนงานให้กับข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่โดย
ถ่ายทอด จากข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ 
  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
 1.   แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารให้ได้รับการอบรม / สัมมนาเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ 
 2.  แนวทางส่งเสริมข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารให้ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม /
จริยธรรม 
 
  พันธกิจการพัฒนาบุคลากร 
 1.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ / ความสามารถ  ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.  พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม / จริยธรรม 
   
ขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 



 

วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็น
และเหมาะสม ดังนี้ 

1.  การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วนต าบล
และพนัก งานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
2.  การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี ส านกังานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
3.  การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและเก่ียวข้อง
กับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.   การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดราชบุรี หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
5.  การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6.  การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7.  การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากร    ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558-2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่   อ าเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี 

 โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(คน) 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน 
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 

เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมาก 

60 อบรม /  
ฟังบรรยาย / 
ศึกษาดูงาน 

400,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

2 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานอบต. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
บริหาร งานท้องถิ่น 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

3 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
บริหาร งานคลัง 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

3 อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
บริหาร งานช่าง 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

4 อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
นโยบายและแผน 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

5 อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการพัฒนา
ชุมชน 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

6 อบรมหลักสูตรป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่ก าหนด 

 
 
 



 

 
 
 



 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

7 อบรมหลักสูตรธุรการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านงานธุรการ
ของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

8 อบรมหลักสูตรงานการเงินและ
บัญชี 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
การเงินและบัญชีของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

9 อบรมหลักสูตรงานพัสดุ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านงานพัสดุ
ของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

10 อบรมหลักสูตรงานจัดเก็บรายได้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านงานจัดเก็บ
รายได้ของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 30,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

11 อบรมหลักสูตรงานโยธา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านงานโยธา
ของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 
 

40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

12 อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านงานการ 
ศึกษาของ อปท. 

1 การฝึกอบรม 
 

40,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

13 อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และ
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

6 การฝึกอบรม 240,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

14 อบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ทัศนคติ  และ
ศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น 

4 การฝึกอบรม 160,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

15 -อบรมมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ขั้นพ้ืนฐาน)  ของอปท. 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ในด้าน 
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.  

3 การฝึกอบรม 24,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(คน) 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

16 ประชุมประจ าเดือนร่วมกัน
ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

เพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือน
ที่ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติงานที่

24 การประชุม - ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

สังเกตุผลหลังจากเข้า
ร่วมประชุม 



 

ท้องถิ่น ถูกต้อง 
17 ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม / 

จริยธรรม ให้แก่พนักงาน  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  และฝ่ายบริหาร 

เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรทุกภาคส่วน
เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

50 การอบรม - ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

18 ส่งบุคลากรทุกภาคส่วนเข้ารับการ
อบรม / สัมมนานา  ที่จัดโดย
หน่วยงานต่าง ๆ 

เพ่ือสร้างความรู้   ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมแก่
บุคลากร 

50 การอบรม - ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

19 อบรมหลักสูตรบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
ทั่วไป 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

20 อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ทั่วไป 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในด้านการบริหาร 
ทั่วไป 

1 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

21 อบรมการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่าง ๆ 

เพ่ือสร้างความรู้   ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมแก่
บุคลากร 

25 การฝึกอบรม 50,000 ต.ค. 57 - ก.ย. 
60 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 

 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข 2 
แบบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
 

ล าดับ
ที ่

ส่วนราชการ/งาน 
ต าแหน่งและประเภท
พนักงานส่วนต าบล 

ขออนุมัติ 
เป็นต าแหน่งและเลขที่

ต าแหน่ง 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ต าแหน่งนี้อยู่ใน
แผนอัตราก าลัง 

3 ปีหรือไม่ 

ความเห็น 
 ก.อบต. 
จังหวัด 

1 ส านักงานปลัดอบต. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ปง./ชง. 

ยุบเลิก 36-3-01-3601-001 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม
ยังไมมี่ พนักงานส่วนต าบลใน
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ปง./ชง. มาปฏิบัติราชการและเพ่ือ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายงานด้าน
บุคลากร จึงขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่ง
ดังกล่าว 

อยู่ในแผน
อัตราก าลัง 

2561-2563 

 

 
 
          ลงชื่อ                ลงชื่อ 
                     (นายสุชาติ   ราญพล)                 (นายชอบ  ถาวร) 
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
 
                       



 

เอกสารหมายเลข 1 
แบบขอยุบเลิกและหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2558 - 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
 

ล า 
ดับที่ 

ส่วน
ราชการ/

งาน 

ต าแหน่งและ
ประเภทพนักงาน

จ้าง 
จ านวน เหตุผลและความจ าเป็น 

อัตราต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวนพนักงานจ้าง 

ความเห็น 
ก.อบต. 
จังหวัด 

ของ อบต. 
(ที่ม/ี 
ที่ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 

(ที่ม/ี 
ที่ว่าง) 

ของ 
งานนี้ 
(ที่ม/ี 
ที่ว่าง) 

ของส่วน
ราชการนี้ 
(ภารกิจ/
ทั่วไป) 

ของงาน
นี้ 

(ประจ า/
ภารกิจ) 

ต าแหน่งนี้อยู่ใน
แผนอัตราก าลัง 
 3 ปี หรือไม่ 

1 ส านักงาน
ปลัดอบต. 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
บันทึกข้อมูล 

 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุมมี
พนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องแล้ว จึง
เกิดความซับซ้อนในการปฏิบัติราชการ
และเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายงานด้าน
บุคลากร จึงขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่ง
ดังกล่าว 

40/17 21/11                                                                                                       21/11                                                                                                       9 /12 9/12 อยู่ในแผน
อัตราก าลังฯ 

 

  
 
    ลงชื่อ                          ลงชื่อ 
                     (นายสุชาติ   ราญพล)                 (นายชอบ  ถาวร) 
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  
 
 
 



 

 



 

   เอกสารหมายเลข 3 
กรอบต าแหน่งของงานที่ขออนุมัติยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่ง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
1) ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด  มีกรอบต าแหน่งดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 
(1) 

ว่าง/ไม่ว่าง ขออนุมัติ 
(2) 

จ านวน หมาย
เหตุ 

 
1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 

9 
10 
11 
12 

 
13 
14 
15 
16 

36-3-00-1101-001 
36-3-00-1101-002 

ส านักงานปลัดอบต. 
36-3-01-2101-001 
36-3-01-3103-001 
36-3-01-3102-001 
36-3-01-3801-001 
36-3-12-3205-001 
36-3-01-4101-001 
36-3-01-4805-001 

พนักงานจ้างภารกิจ 
 
 
 

 
พนักงานจ้างทั่วไป 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
หัวหน้าส านักปลัด  
นักวิเคราะห์ฯ ปก./ชก. 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักวิขาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
ผช.พนักงาน.ธุรการ 
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
นักการภารโรง 
ยาม 
คนงานทั่วไป(4อัตรา) 
คนงานทั่วไป(2 อัตรา) 

ไม่ว่าง 
ไม่ว่าง 

 
ว่าง 

ไมว่่าง 
ไม่ว่าง 
ไมว่่าง 
ไมว่่าง 
ไมว่่าง 
ไมว่่าง 

 
ไมว่่าง 
ไมว่่าง 
ไมว่่าง 
ไม่ว่าง 

 
ว่าง 
ว่าง 
ว่าง 
ว่าง 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

ยุบเลิก 
- 
- 
 
- 
- 

ยุบ 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
1 
- 
- 
 
- 
- 
2 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 3  
 
 
 
 ลงชื่อ                       ผู้กรอกข้อมูล                  ลงชื่อ   
                (นายสุชาติ   ราญพล)                            (นายชอบ     ถาวร) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข 4 
บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นต่องบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

 
รายจ่ายประจ าปี รายจ่าย รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 

หมาย
เหตุ 

(1) 
ก่อนปัจจุบัน 
1 ปี(บาท) 

(พ.ศ.2558) 
 

(2) 
ปัจจุบัน 
(บาท) 

(พ.ศ.2559) 

(3) 
จ านวนเงิน 

ที่เพิ่ม 
(บาท) 

(4) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

(5) 
รายจ่ายหมวด

เงินเดือน 
พนักงานส่วน

ต าบล 
 

(6) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

(7) 
รายจ่าย
หมวด 
ค่าจ้าง
ประจ า 
(บาท) 

(8) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

(9) 
รายจ่ายหมวด 

ค่าจ้าง
พนักงาน 
จ้างตาม
ภารกิจ/ 

พนง.จ้างท่ัวไป 
(บาท) 

(10) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

(11) 
รายจ่าย
ประโยชน์ 
ตอบแทน

อ่ืน 
(บาท) 

(12) 
รวมรายจ่าย

หมวด 
เงินเดือน 
ค่าจ้าง 
และ

ประโยชน์ 
ตอบแทนอื่น

(บาท) 

(13) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

30,207,920 21,925,650 8,282,240 37.77 4,351,000 19.84 - - 1,390,000 6.34 508,260 6,249,260 28.50  
 
 
 
                                    ลงชื่อ 
                         (นายสุชาติ  ราญพล) 
                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 
 



 

เอกสารหมายเลข 5 
บัญชีแสดงการค านวณจ านวนอัตราก าลังในการขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ    ประเภท   พนักงานจ้างภารกิจ 

ล าดับ
ที(่1) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (2) 
เวลาที่ใช้ต่อ

ชิ้นงาน 
(นาที) (3) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (4) 

เวลาทั้งหมดต่อปี 
 (5) 

จ านวนต าแหน่ง 
ที่ต้องการ (6) 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 

4 
 

 มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวางแผนและการ
บริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และกฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุป
เหตุผล 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ก าหนดผู้บังบัญชามอบหมาย 

150 
 

360 
 
 
 

90 
 

90 
 

200 
 

200 
 
 
 

150 
 

150 
 

30,000 
 

72,000 
 
 
 

13,500 
 

13,500 

0.36 
 

0.87 
 
 
 

0.16 
 

0.16 

(7) รวม 1.55 
 
 
                                                ลงชื่อ     ผู้กรอกข้อมูล 
                                               (นายสุชาติ   ราญพล) 
                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 
 



 

เอกสารหมายเลข 6  
บัญชีแสดงปริมาณย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ประเภทพนักงานจ้างภารกิจ 
 

ล าดับที่ ลักษณะงานที่ปฎิบัติ 

ปีงบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
 

ก่อน 3 ปี 
(พ.ศ.

2550) 

ก่อน 2 ปี 
(พ.ศ.

2551) 

ก่อน 1 ปี 
(พ.ศ.

2552) 
1 
 
 

2 
 

 
 
 
 

3 
 

4 
 
 

มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การ
วางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  และกฎหมาย   กฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันใน
ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์
ปัญหาและสรุปเหตุผล 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ก าหนดผู้บังบัญชา
มอบหมายมอบหมายรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

100 
 
 

100 
 
 
 
 
 

50 
 

50 
300 
20 

150 
 
 

150 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
500 

33.33 

200 
 
 

200 
 
 
 
 
 

150 
 

150 
700 

46.67 

450 
 
 

450 
 
 
 
 
 

300 
 

300 
1500 

 
 

      
 
 
            ลงชื่อ    ผู้กรอกข้อมูล 
                 (นายสุชาติ   ราญพล) 
                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม 

 
 
 
 
 
 
 



 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 

๑ การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ี
บรรจุใหม่ 

บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่  จ านวน ๑ - ๓ ราย 
 

ธันวาคม – เมษายน ของทุก
ปี 
มิถุนายน ตุลาคม ของทุกปี 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 
๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
๕ 
๖ 
 

๗ 
 
 

๘ 
๙ 

๑๐ 
 

๑๑ 
 

หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. 
หลักสูตรหัวหน้าส านักงานปลัด 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
หลักสูตรบุคลากร 
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 
 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ /เจ้าพนักงานป้องกัน   
และบรรเทาสาธารณภัย 
หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง 
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา 
หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา 

นักบริหารงาน อบต. จ านวน ๑ ราย 
นักบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ ราย 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 
๑ ราย 
บุคลากร จ านวน  ๑ ราย 
นักพัฒนาชุมชน จ านวน ๑ ราย 
เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑  ราย 
เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จ านวน ๑ ราย 
นักบริหารงานการคลัง จ านวน  ๑  ราย 
นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๑ ราย 
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
จ านวน  ๑ ราย 
เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 
1 ราย 
เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน ๑ราย 
นักบริหารงานช่าง จ านวน       ๑ ราย  
ช่างโยธา/นายช่างโยธา ๑ราย 

   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. หลักสูตรการบริหาร 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60 

๑ 
๒ 
๓ 

หลักสูตรนายก อบต.  
หลักสูตรรองนายก อบต. 
หลักสูตรเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายกฯ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายก อบต. จ านวน ๒ ราย 
เลขานุการสภา อบต. 

  
 

 
 

 
 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
 



 

๔ 
 

๕ 

หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา อบต. 
 
หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. 

ประธานสภา/รองประธานสภา 
อบต. จ านวน ๑ ราย 
สมาชิกสภา อบต.  ๑๐  ราย 

 
  

 
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 

๔. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
๒๕58 ๒๕๕9 ๒๕60 

๑ 
 

๒ 
 
 

๓ 
 

๔ 
 
 

๕ 
๖ 
 

๗ 

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 
การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ 
บริหาร 
หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพ 
 
 
หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
 
หลักสูตรการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
หลักสูตรการออกแบบก่อสร้าง 
 

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภา อบต. จ านวน  ๕ ราย 
ผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/สมาชิกสภา อบต. 
จ านวน ๕ ราย 
นายก อบต. 
 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.               
ผู้น าหมู่บ้านและพนักงาน อบต. 
จ านวน  ๖๐ ราย 
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
จ านวน ๒ ราย 
บุคลากร จ านวน  ๑ ราย 
ช่างโยธา/นายช่างโยธา จ านวน  
๑ ราย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่น ๆ 

๕. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑ หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารและพนักงาน อบต. 
จ านวน ๕๐ ราย 

 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                         
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
เรื่อง   การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

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

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร  ได้รายงานขอความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด
บุรีรัมย์)  
 
  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์) ในการประชุม
ครั้งที่                เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ซึ่งแจ้ง
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์  ................................. 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลง
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร จึงประกาศ
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  ดังต่อไปนี้ 

กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี ระหว่างปี  ๒๕๕8 – ๒๕60 
ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.8)  00-0101-001 ๑  
รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.๖) 00-0102-001 ๑  
ส านักงานปลัด อบต.    
 1.นักบริหารงานทั่วไป 6 01-0101-001 ๑  
1. งานบริหารงานทั่วไป    
 2 บุคลากร ๓-๕/๖ว  01-0208-001 ๑  
 3. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 01-0212-001 ๑  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
 4. พนักงานขับรถยนต์ ทักษะ จ.1  - 1  
 5. ภารโรง ทักษะ จ.1  - 1  
 พนักงานจ้างท่ัวไป    
 6. คนงานทั่วไป - 2  
2.งานนโยบายและแผน    
 7  จนท.วิเคราะห์ ฯ 3-5/6ว 01-0201-001 ๑  



 

3.งานกฎหมายและคดี    
 8. นิติกร  3-5/6ว 01-0202-001 ๑  
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 
9.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-
4/5 

01-0222-001 1 1 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ    

 
10. ผู้ชว่ย จพง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จ.2 

- 1 1 

 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จ.1 - 1 1 
 พนักงานจ้างท่ัวไป    
 12. พนักงานดับเพลิง - 6 6 
5.งานกิจการสภา    

ส่วนการคลัง    
 1.นักบริหารงานคลัง 6 04-0104-001 1 1 
 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 04-0212-002 1 1 
1.งานการเงิน    
 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5  04-0306-001 1 1 
 4. นักวิชาการคลัง 3-5/6ว 04-0307-001 1 1 
2.งานบัญชี    
 5.นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว 04-0304-001   
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
 6.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 04-0309-001   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ.1 -   
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
 8. นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว  04-0311-001   

กองช่าง    
 1. นักบริหารงานช่าง 7  05-0105-001   
 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5  05-0212-003   
1.งานก่อสร้าง    
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร    
3.งานประสานสาธารณูปโภค    
4.งานผังเมือง    
 3. นายช่างโยธา 2-4/5  05-0305-001-2   
 พนักงานจ้างท่ัวไป     
 4. คนงานทั่วไป -   

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    



 

 1.นักบริหารการศึกษา 6  08-0108-001   
1.งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน    
2.งานศาสนาและวัฒนธรรม    
 2. นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 08-0805-001   
3.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
 3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ.3 -   
 4. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก จ.1 -   

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

 
1.นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 6 

   

1.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม    
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จ.1    
2.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
3.งานรักษาความสะอาด    

ส่วนสวัสดิการสังคม    
 1.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6  11-0107-001   
1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    
2.งานสังคมสงเคราะห์    
3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี    
 2.นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 11-0704-001   

ส่วนส่งเสริมการเกษตร    
 1.นักบริหารงานการเกษตร 6  14-0   
1.งานส่งเสริมการเกษตร    
2.งานส่งเสริมปศุสัตว ์    
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
 3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จ.1 (1)    

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ...................................... 

 
 
 
 

(นายประเชิด สุขกูล ) 



 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
 
 



 

9.3 การเปรียบเทียบอัตราก าลังของตนเองกับ อปท. ที่อยู่ในกลุ่มขนาดเดียวกัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกรอบ

อัตราก าลัง 3 ปี  (พ.ศ.2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงครั้ งที่  1 ของตนเอง กับกรอบอัตราก าลัง 3 ปี                  
(พ.ศ.2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเดียวกัน (อบต.ขนาดกลาง)) ดังนี้ 

ตารางการเปรียบเทียบกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง/ระดับ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง/ระดับ 
จ านวน 
(อัตรา) 

1. นักบริหารงาน อบต. 7 (ปลัด อบต.) 
1 1. นักบริหารงาน อบต. 7 (ปลัด 

อบต.) 
1 

2. นักบริหารงาน อบต. 6 (รองปลัด 
อบต.) 

1 2. นักบริหารงาน อบต. 7 (รองปลัด 
อบต.) 

1 

ส านักงานปลัด  ส านักงานปลัด   

1. นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้า สป.)  
1 1. นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้า 

สป.)  
1 

2. บุคลากร 3-5/6ว 1 2. บุคลากร 3-5/6ว 1 
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย  
   และแผน 3-5/6ว 

1 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย  
   และแผน 3-5/6ว 

1 

4. นิติกร 3-5/6ว 1 4. นิติกร 3-5/6ว 1 
5. นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 1 5. นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 1 
6. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 1 6. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 1 
7. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-
5/6ว 

1 7. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4/5 1 

ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างประจ า  
-  1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 
-  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 
-  3. พนักงานขับรถยนต์ 1 
พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง  
1. พนักงานขับรถยนต์ (ภ) 1 1. ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน (ภ) 1 
2. ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ภ) 1 2. พนักงานขับรถยนต์ (ท) 1 
3. ผช.จนท.บันทึกข้อมูล (ภ) 1 3. คนงานทั่วไป (ท) 4 
4. ผช.จนท.พัฒนาชุมชน (ภ) 1 -  
5. คนงานทั่วไป (ท) 3 -  
กองคลัง  กองคลัง  



 

1. นักบริหารงานการคลัง 7    1 1. นักบริหารงานการคลัง 7    1 
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 1 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว 1 
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 1 3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว 1 
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/4 1 4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 1 
 
พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง  
1. ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (ภ) 1 1. ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ (ภ)  1 
2. ผช.จนท.การเงินและบัญชี (ภ) 1 2. ผช.จนท.การเงินและบัญชี (ภ) 1 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง/ระดับ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง/ระดับ 
จ านวน 
(อัตรา) 

3. ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ (ภ) 1 3. คนงานทั่วไป (ท) 2 
4. ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภ) 1 -  
5. พนง.จดมาตรวัดน้ า (ท) 1 -  
กองช่าง  กองช่าง  
1. นักบริหารงานช่าง 7    1 1. นักบริหารงานช่าง 7    1 
2. นายช่างโยธา  2-4/5 1 2. นายช่างโยธา  2-4/5 2 
พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง  
1. ผช.ช่างโยธา (ภ) 1 1. ผช.ช่างโยธา (ภ) 1 
2. พนักงานขับรถยนต์ (ภ) 2 2. ผช.ช่างไฟฟ้า (ภ) 1 
3. พนักงานดับเพลิง (ภ) 1 3. ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภ) 1 
4. พนักงานผลิตน้ าประปา (ภ) 3 4. พนักงานขับรถยนต์ (ท) 1 
5. ผช.ช่างไฟฟ้า (ภ) 1 5. คนงานทั่วไป (ท) 2 
6. ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภ) 1 -  
7. คนงานทั่วไป (ท) 3 -  
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1. นักบริหารงานการศึกษา 6    1 1. นักบริหารงานการศึกษา 6    1 
2. นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 1 2. นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 1 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย 1 3. ครู คศ.1 1 
พนักงานจ้าง  พนักงานจ้าง  
1. ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ภ) 2 1. ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ภ) 2 
2. ผู้ดูแลเด็ก (ท) 3 2. ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภ) 1 
-  3. ผู้ดูแลเด็ก (ท) 1 
-  4. คนงานทั่วไป (ท) 2 



 

รวม 47 รวม 44 
 

ตารางสรุปการเปรียบเทียบกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไผ่ 
 

ส่วนราชการ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ส่วนราชการ 
จ านวน 
(อัตรา) 

1. ส านักงานปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง 
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

16 
9 

14 
8 

1. ส านักงานปลัด  
2. กองคลัง  
3. กองช่าง 
4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 
8 
9 
9 
 

รวม 47 รวม 44 
 
9.4 สถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ 
 

ส่วนราชการ/ฝ่าย/งาน 

ค่าเฉลี่ยปริมาณ
งาน 

ของแต่ละงาน 
ชั่วโมง / ปี 2556 

ค่าเฉลี่ยปริมาณ
งาน 

ของแต่ละงาน 
ชั่วโมง / ปี 2557 

อัตราปริมาณงาน
เพิ่ม 

(ร้อยละ) 

1. ส านักงานปลัด  
      1.1 งานบริหารทั่วไป 
      1.2 งานนโยบายและแผน 
      1.3 งานกฎหมายและคดี 
      1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
      1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     1.6 งานสังคมสงเคราะห์ 
      1.7 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      1.8 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

7,264 
1,320 
1,250  
750 
790  
970 
924 
570 
690 

7,900 
1,380 
1,340  
820 
840  

1,060   
1,100   
600 
760 

8.75 
4.54 
7.20  
9.33 
6.32  
9.28   

19.05   
5.26 

10.14  

2. กองคลัง 
      2.1 งานการเงิน 
      2.2 งานบัญช ี
      2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      2.4 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     2.5 งานส่งเสริม ดูแลกิจการพาณิชย์ 

5,188 
1,220  
1,220  
1,296  
1,056  
396 

5,743 
1,350  
1,350  
1,425 
1,188  
430 

10.70 
10.65 
10.65 
9.95 

12.00  
8.58 

3. กองช่าง 3,650 3,900 6.85 



 

      3.1 งานก่อสร้าง 
      3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
      3.4 งานผังเมือง    

1,140  
1,120  
1,070  
320 

1,220  
1,210  
1,120  
350 

7.01 
8.36  
4.67  
9.37  

4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      4.1 งานบริหารการศึกษา 
      4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
           และวัฒนธรรม 
      4.3 งานกิจการโรงเรียน 
 

2,630 
1,050  
1,090  

 
490 

 

2,770 
1,120  
1,130  

 
520 

5.32 
6.67  
3.67  

 
6.12  

 
 


