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ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมี
โครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ซ  า มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
ให้เหมาะสม 
 
  ทั งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง   ให้เหมาะสมอีกด้วย 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบ            
ในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั งพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้บริการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี 
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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  การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ  เป็นสิ่งส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่องจาก
การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบ
กับ  แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2558 -2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  
จะสิ นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560  ดังนั นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  จึงจ าเป็นต้อง  จัดท า
แผนอัตราก าลัง 3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  256  – 2563  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับ
เดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการ
และวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปี  256  - 2563 

 .  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด             
ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ 
ตลอดจนทั งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทอง  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  ทั งนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.) ก าหนด 
 ๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรื อพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั งคณะกรรมการการจัดท า
แผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข    
ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 ๑.๓ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓  ขึ น 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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 ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ  าซ้อน 
 ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดจ้างอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างว่า  ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
 ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้แผนอัตราก าลังการพัฒนาบุคคลของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั งข้าราชการเพ่ือให้บริหารงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาระหน้าที่ มีประสิทธิภาพ    
มีความคุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จา่ยด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 2.2.5  การจัดท าแผนก าลัง  เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล  และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวม 
 2.2.6  เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
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3.๑กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี  

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั นในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี  รวมตั งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั งนี เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
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 องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์
และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั งยังได้ก าหนดให้เป็ นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง ดังนี  

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั นก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี  

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

 
  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี

ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี  

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก
ยิ่งขึ น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั งเอื อต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 
ทั งนี องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณา
ความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก ดังนี  
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนม ี

 - กองคลังคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน      การบัญชี      
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้ คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 - กองช่างคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั ง
ให้พนั ก งานส่ วนต าบล   และพนั กงาน จ้ าง  ด า ร งต าแหน่ ง ในกองช่ า ง  ส่ วน ใหญ่จะ เน้ นที่ เ รื่ อ ง                                
สายงานช่าง   การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 -  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งใน    กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานการศึกษา  งานบริหารการศึกษา  งานส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  งานกิจการโรงเรียน ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เ ต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 -  กองสวัสดิการสังคมคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  ส่วนใหญ่จะเน้น           
ที่เรื่องสายงานกองสวัสดิการ  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ  
แต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ไม่อาจขึ นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี  

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ที่มีอยู่ดังนี  

กระจกด้านที่ 1Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร               
หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคน
ของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั งนี เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จะพิจารณา
คุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
การรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข 
ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในพื นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

 

 

 

 



 

8 

กระจกด้านที่ 2Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ดังนั น
ในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้ก าหนดอัตราก าลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ    อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน                
ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่า               
ปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั นเพ่ือสะดวกใน
การบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี  

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

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ตะโกทอง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดขึ นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง   ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี  

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

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

2. 6   คือ ใน   วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

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

4. 82,800 คือ ใน   ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั น  ,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่ 4Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล             
ตะโกทอง   (ที่ยึดโยงกับตัวชี วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง) มายึดโยง                 
กับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง  (การตรวจประเมิน LPA)  
 

กระจกด้านที่ 5360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี  

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                     
กองสวัสดิการสังคม 

กระจกด้านที่ 6Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พื นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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10 
แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังกับท้องถิ่นใกล้เคียง 

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลั งขององค์การบริหารส่วน ต าบลตะโกทอง                  
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  และ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี 
ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื นที่ติดต่อกัน  จะพบว่า           
การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั นใน
เรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  256  – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้อง
ปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  
สามารถทีจ่ะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วน   
ต าบลตะโกทอง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ว่า            
ในปีงบประมาณ 256  – 2563 ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้
พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น   

3.2ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ไดแตงตั งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป            

ประจ าป งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน            
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ  
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปนี  

 3.2. วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตะโกทอง ตามกฎหมายจัดตั งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอน
การกระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย             
ผูบริหารและ สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 3.2.2ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆจ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง             
โดยใหผู้อ านวยการกอง เขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางให
ตรงกับภารกิจและ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และ
จ านวนขาราชการ  ในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจางจ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 3.2.๖จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง 
ไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ใหพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความ
สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี  

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ น
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง  สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า                     
(Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.3 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ นไป
ได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั นลงได ้

3.3.4 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท 
และระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  โดยรวม 

3.3.5 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.6 ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่ า เทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั งแต่กิจกรรมการสรรหา           
การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

       3.4.๑ แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
       3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
          3.4.2.  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน                    

                   ต าบลตะโกทอง 
 
 
 
 



 

12 
          3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  เช่น กฎระเบียบ การ
แบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 

      3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง และส่ง
คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 

     3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง           
๓ ปี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูม ิ

    3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง   ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า
งบประมาณ 256  – 2563   

    3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้                     
แล้วให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
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เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  มีความครบถ้วน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง   สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง   จึงวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ว่ามี
ปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ที่ส าคัญ ดังนี  

สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก  

๑.๒  ไฟฟ้าบ้านและไฟฟ้าทางสาธารณะขยายไปไม่ครอบคลุมทั่วหมู่บ้าน 
๑.๓  การโทรคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะสถานที่ราชการกับหน่วยงานของรัฐ 
๑.๔  เป็นท้องที่ชนบทไม่สามารถวางผังเมืองและการระบายน  าได้ 

๒.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ    
๒.๑  ด้านการผลิต 
 -  ต้นทุนผลิตสูงและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 -  ปัญหาการไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
๒.๒  ด้านการตลาด  รายได้และการมีงานท า 
 -  ขาดแหล่งตลาดที่เป็นการระบายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเสริม 
 -  เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  รายได้น้อย  การศึกษาต่ าและขาด 
เงินทุนหมุนเวียน 

๓.   ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
        ๓.๑  ขาดความรู้  ความเข้าใจด้านสาธารณสุข  และอนามัย 

                  ๓.๒  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย 
                  ๓.๓  การให้บริการด้านสาธารณสุข  ไม่ทั่วถึง  ไม่พอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
                  ๓.๔  ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อ   
       ๔.    ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
           ๔.๑   การขาดแคลนน  าส าหรับอุปโภค-บริโภค  เนื่องจากเป็นระบบประปาขนาดเล็ก 
           ๔.๒   แหล่งน  าทางการเกษตรตื นเขิน 

๕.    ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๕.๑  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

     ๕.๒  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
๕.๓  ปัญหาการแพร่ระบาดสารเสพติด     

๖.    ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๑  ขาดความร่วมมือในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.๒  ขาดความร่วมมือในการดูแลรักษาสภาพทั่วไปของสิ่งแวดล้อม  เช่น                    
การก าจัดขยะ 
 
 
 

4.ภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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7.  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 7.1  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาท  หน้าที่และความส าคัญของ                       
                องค์การบริหารส่วนต าบล 
 7.2  อิทธิพลท้องถิ่นยังเป็นอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล                           
                การก าจัดขยะ 
 7.3  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
ความต้องการของประชาชน 

 

๑.  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            ๑.๑  แพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย 
            ๑.๒  จัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  
            ๑.๓  ขยายเขตไฟฟ้าบ้านและติดตั งไฟทางสาธารณะเพ่ิมขึ น 

    ๑.๔ ขุดลอกคลอง  สร้างสะพาน  คสล.  วางท่อระบายน  า 

๒. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  จัดตั งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
๒.๒  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
๓.๓  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
๒.๔  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓. ความต้องการด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
            ๓.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 

๓.๒  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
๓.๓  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษ

สุนัข 
๓.๔  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

  ๔.  ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
     ๔.๑   ให้มีการขุดลอกคลองส่งน  า และก าจัดวัชพืช 
     ๔.๒   ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
     ๔.๓   ขุดอ่างเก็บน  าเพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

๕.  ความต้องการด้านความรู้  เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
๕.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล  ห้องสมุดชุมชน 
๕.๒  สนับสนุนด้านทุนการศึกษาทั งในและนอกระบบ 
๕.๓  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ 
5.4  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
          ๖.๑  รณรงค์ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
          ๖.๒  ฝึกอบรมจัดตั งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.3  ขุดลอกคลองที่ตื นเขิน  และก าจัดวัชพืช 
  7.  ความต้องการด้านการบริหาร  และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   7.   จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การภาคประชาชน   
            กลุ่มสตรี  กลุ่มอาสา  อื่น ๆ 
   7.2  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  นั น   เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื นที่ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง   ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหาร            
ส่วนต าบลตะโกทอง  การพัฒนาจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื นที่เกิดความ
ตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั นยังได้            
เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเอง  ในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
                     “เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง  พัฒนาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
พันธกิจ   ” 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
๑. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การ

วางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๖. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตร

อินทรีย์ 
๗. ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้มีอย่างทั่วถึง 
๘. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
       

เป้าหมาย 
๑. เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีความ

สะดวกและมาตรฐาน  เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบ
เรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชน  และด้านเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเศรษฐกิจ  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนา
ฝีมือสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓. เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคม  ด้านกีฬา  

ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
๔. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข  ด้านสุขภาพอนามัยความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ นในชุมชนและสภาพแวดล้อม  พัฒนาองค์การในด้านสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพบริการประชาชนให้ทั่วถึง 

๕. เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่าง ๆ 

6. เพ่ือให้ประชาชนได้มีน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน  และเพ่ือการเกษตรและ
มีแหล่งกักเก็บน  า 

7. เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่  เพื่อให้คงสภาพเดิม ส่งเสริมและ
รณรงค์  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลังให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และท่ีได้รับโอนจากการ
กระจายอ านาจจากรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  .  พัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 2.  พัฒนาเศรษฐกิจ 
 3.  พัฒนาสังคม 
 4.  พัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
 5.  พัฒนาด้านความรู้การศึกษาและวัฒนธรรม 
 6.  พัฒนาด้านแหล่งน  า 
 7.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.  พัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี 

 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒             
และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั งนี เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทอง   ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ทั งนี สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้               
เป็น  ๗  ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                
พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18   
๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 

๑) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน  าและทางบก  
๒) ให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  
๓) ให้มแีละบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน  า 
๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๖) การสาธารณูปการ 
๗) การจัดให้มีน  าสะอาดหรือการประปา 
๘) การควบคุมอาคาร 
9)  การผังเมือง 

 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
๑) การจัดการศึกษา 

   2) การป้องกัน  การบ าบัดโรค  และการจัดตั งและบ ารุงสถานพยาบาล 
3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ

ผู้ด้อยโอกาส 
4)  การรักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ 
5)  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
7)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี  

๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓) การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 
๕) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
6)  จัดให้มีที่จอดรถ 
7)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

๕.๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี  

๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
๓) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์ 
๔) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๕) ให้มีตลาด 
๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
๗) การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ 
8)  การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
 



 

19 
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ 
      เกี่ยวข้อง ดังนี  

๑)  การคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
๒)  การจัดตั งและการดูแลระบบบ าบัดน  าเสียรวม 
3)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4)  ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
6)  รักษาความสะอาดของถนน   ทางน  า  ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั งก าจัดมูล   
    ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
      เกี่ยวข้อง ดังนี  

๑) การจัดการศึกษา 
๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 
   ท้องถิ่น  
3)  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4)  การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี  

๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

4)  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5)  การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6)  การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
7)  การส่งเสริมราษฎร  ในการมีมาตรการป้องกัน 
8)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
9)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ภารกิจทั้ง  ๗ ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ (SSWWOOTT))  
       ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT analysis 
จุดแข็ง ( Strength – S ) 

1. โครงสร้างบทบาทภารกิจขององค์กรมีความชัดเจนสามารถตอบสนองผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี 
2. บุคลากรมีคุณวุฒิ/ประสบการณ์ สอดคล้องกับภารกิจและได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
3. มีแผนงาน โครงการ ในการปฏิบัติงานชัดเจน เป็นไปตามนโยบายและภารกิจ ที่ได้รับ

มอบหมาย 
4. มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี 
5. มีกฎหมาย ระเบียบและ ค าแนะน าต่างๆส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
6. บุคคลากรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างองค์กรการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน

อยู่เสมอ 
7. บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 

8. มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการในส านักงานใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
บุคลากรครบทุกสาขาความต้องการ 

 

จุดอ่อน ( Weak – W ) 
1. อบต.มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานนั น

จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากดังนั นท าให้กระทบต่อการพัฒนาด้านอ่ืน เช่น ขาด
เทคโนโลยีในด้านการก าจัดขยะอย่างครบวงจร 

2. บุคลากรขาดการท างานเป็นทีมและการท างานเชิงรุก 
3. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานยังไม่ดีเพียงพอ 
4. การติดตาม ก ากับและการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

5. การโยกย้ายข้าราชการบางครั งท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

โอกาส ( Opportunity – O ) 
1. การสื่อสารมีสภาพคล่องสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วทั งภายในและภายนอกองค์กร 
2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจักกิจกรรมของ อบต. เป็นอย่างดี 
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้การปฏิบัติงานของอบต.สะดวกรวดเร็วขึ น 
4. อบต.ให้ความส าคัญในการพัฒนาสนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตาม 
    นโยบายรัฐบาล 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการให้บริการ Internet ต าบลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 
    ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
6.  ชุมชนสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง    
ผลิตภัณฑ์  ( OTOP)  
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ข้อจ ากัด ( Threat – T ) 

1. สภาพเศรษฐกิจตกต่ า เกิดการขโมยทรัพย์สินในสถานที่ราชการ 
2. ประชาชนในต าบลยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีของ อบต.เท่าท่ีควรท าให้รายได้จาก

การเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ประชาชนยังไม่เข้าใจการท างานของ อบต.  ทั งๆท่ีอยู่ในพื นที่ 
4. อบต.ยังแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนยังไม่ตรงจุด 
5. ธุรกิจระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแข่งขันในตลาดการค้าเสรี ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

การค้าส่วนกลาง 
6. บางชุมชนในพื นที่มีปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตเนื่องจากขาดโอกาสในการพัฒนา 

 
                 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องด าเนินการ ดังนี  
ภารกิจหลัก  
  1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน 

      2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
      3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
      4.  การพัฒนาเมืองและการบริหาร 

     5.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 7. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 8.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ภารกิจรอง 

1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การส่งเสริมการเกษตร 
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
4. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
5. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6. ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ออกเป็น            
5  ส านัก/กอง  ได้แก่  ส านักปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และกอง
สวัสดิการสังคม  ก าหนดกรอบอัตราก าลัง  จ านวนทั งสิ น    29   อัตรา  แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ นจ านวนมากในส่วนราชการ  และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ดังนั น  จึงต้องมีความ
จ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ น  และแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ภายในส่วนราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 

 
 

 

 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง มีภารกิจอ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการ
กระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี  
  8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ก าหนดโครงสร้างอัตราก าลัง ดังนี  
 

 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

 .ส านักปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

-งานสารบรรณ 
-งานบริหารงานบุคคล 
-งานตรวจสอบภายใน 
-งานกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
-งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 

     -งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 .2  งานนโยบายและแผน 
      -งานนโยบายและแผนพัฒนา  
      -งานวิชาการ 
      -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
      -งานงบประมาณ 
      -งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
 .3  งานกฎหมายและคดี 
      -งานกฎหมาย  และนิติกรรม 

 .ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
1.1  งานบริหารงานทั่วไป 

-งานสารบรรณ 
-งานบริหารงานบุคคล 
-งานเลือกตั งและทะเบียนข้อมูล 
-งานตรวจสอบภายใน 
-งานกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

      -งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 .2  งานนโยบายและแผน 
      -งานนโยบายและแผนพัฒนา  
      -งานวิชาการ 
      -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
      -งานงบประมาณ 
      -งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
 .3  งานกฎหมายและคดี 
      -งานกฎหมาย  และนิติกรรม 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 
 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 



 

      -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -งานข้อบัญญัติ อบต. 
      -งานระเบียบการคลัง 
 .4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานอ านวยการ 
      -งานป้องกัน 
      -งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
      -งานดับเพลิงและกู้ชีพ 
 .5  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      -งานสุขาภิบาลทั่วไป 
      -งานสุขาภิบาลโรงงาน 
      -งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
      -งานอาชีวอนามัย 
 .6  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -งานอนามัยชุมชน 
      -งานสาธารณสุขมูลฐาน 
      -งานสุขศึกษา  
      -งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน  า 
      -งานป้องกันยาเสพติด 
      -งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวังโรค 
 .7  งานรักษาความสะอาด 
      -งานรักษาความสะอาด 
      -งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
      -งานก าจัดขยะมูลฝอยและน  าเสีย 
1.8  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานวิชาการเกษตร 
      -งานเทคโนโลยีการเกษตร 
 .9  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
      -งานข้อมูลวิชาการ 
      -งานบ าบัดน  าเสีย 
      -งานควบคุมป้องกันโรคระบาด 
2.  กองคลัง 
    ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานคลัง) 
2.   งานการเงิน 
      -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      -งานเก็บรักษาเงิน 
 

      -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -งานข้อบัญญัติ อบต. 
      -งานระเบียบการคลัง 
 .4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานอ านวยการ 
      -งานป้องกัน 
      -งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
      -งานดับเพลิงและกู้ชีพ 
 .5  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
      -งานสุขาภิบาลทั่วไป 
      -งานสุขาภิบาลโรงงาน 
      -งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
      -งานอาชีวอนามัย 
 .6  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -งานอนามัยชุมชน 
      -งานสาธารณสุขมูลฐาน 
      -งานสุขศึกษา  
      -งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน  า 
      -งานป้องกันยาเสพติด 
      -งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวังโรค 
 .7  งานรักษาความสะอาด 
      -งานรักษาความสะอาด 
      -งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
      -งานก าจัดขยะมูลฝอยและน  าเสีย 
1.8  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานส่งเสริมการเกษตร 
      -งานวิชาการเกษตร 
      -งานเทคโนโลยีการเกษตร 
 .9  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
      -งานข้อมูลวิชาการ 
      -งานบ าบัดน  าเสีย 
      -งานควบคุมป้องกันโรคระบาด 
2.  กองคลัง 
    ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานคลัง) 
2.   งานการเงิน 
      -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      -งานเก็บรักษาเงิน 
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2.2  งานบัญช ี
      -งานการบัญชี 
      -งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
      -งานงบการเงินและงบทดลอง 
       -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       -งานพัฒนารายได้ 
       -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
       -งานทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       -งานพัสดุ 
       -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์ และ
ยานพาหนะ 
3.  กองช่าง 
     ผู้อ านวยการกองช่าง 
     (นักบริหารงานช่าง) 
3.   งานก่อสร้าง  
        -งานก่อสร้างบูรณะถนน 
        -งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการ
พิเศษ 
        -งานข้อมูลก่อสร้าง         
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
        -งานประเมินราคา 
        -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
        -งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3  งานผังเมือง 
        -งานส ารวจและแผนที่ 
        -งานวางระบบผังเมือง 
        -งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
3.4  งานประสานสาธารณูปโภค 
        -งานประสานกิจการประปา 
        -งานไฟฟ้าสาธารณะ 
        -งานระบายน  า 
4.  กองการศึกษา  ศาสนา   และวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
    (นักบริหารงานการศึกษา) 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
        -งานบริหารงานทั่วไป และงานข้อมูล 
        -งานบริหารการศึกษาในระบบ 

2.2  งานบัญช ี
      -งานการบัญชี 
      -งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
      -งานงบการเงินและงบทดลอง 
       -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       -งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       -งานพัฒนารายได้ 
       -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
       -งานทะเบียนทรัพย์สินแผนที่ภาษี 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       -งานพัสดุ 
       -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์ และ
ยานพาหนะ 
3.  กองช่าง 
     ผู้อ านวยการกองช่าง 
     (นักบริหารงานช่าง) 
3.   งานก่อสร้าง  
        -งานก่อสร้างบูรณะถนน 
        -งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการ
พิเศษ 
        -งานข้อมูลก่อสร้าง         
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
        -งานประเมินราคา 
        -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
        -งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3  งานผังเมือง 
        -งานส ารวจและแผนที่ 
        -งานวางระบบผังเมือง 
        -งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
3.4  งานประสานสาธารณูปโภค 
        -งานประสานกิจการประปา 
        -งานไฟฟ้าสาธารณะ 
        -งานระบายน  า 
4.  กองการศึกษา  ศาสนา   และวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
    (นักบริหารงานการศึกษา) 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
        -งานบริหารงานทั่วไป และงานข้อมูล 
        -งานบริหารการศึกษาในระบบ 
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        -งานบริหารการศึกษานอกระบบ 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        -งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
        -งานกิจการศาสนา 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
        -งานประสานกิจกรรม 
        -งานส่งเสริมการศึกษา 
5.  กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
5.   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
5.2  งานสังคมสงเคราะห์ 
       -งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และคน 
        พิการและผู้ด้อยโอกาส 
       -งานปัญหาแรงงานในพื นที่ 
5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
       -งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
       -งานพัฒนาสตรี 
       -งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
และผู้ประสบปัญหาความยากจน 
 

        -งานบริหารการศึกษานอกระบบ         
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        -งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
        -งานกิจการศาสนา 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
        -งานประสานกิจกรรม 
        -งานส่งเสริมการศึกษา 
5.  กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
5.   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
5.2  งานสังคมสงเคราะห์ 
       -งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และคน 
        พิการและผู้ด้อยโอกาส 
       -งานปัญหาแรงงานในพื นที่ 
5.3  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
       -งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
       -งานพัฒนาสตรี 
       -งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
และผู้ประสบปัญหาความยากจน 
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 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ในแต่ละส่วนราชการ  แต่ละสายงาน  
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตราก าลัง  มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ  เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ใน  8  ยุทธศาสตร์  ดังนี  
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้าน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่    
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

 .  งานไฟฟ้าถนน 
2.  งานสวนสาธารณะ 
3.  งานก าจัดขยะมูลฝอยและ         
สิ่งปฏิกูล 
4.  งานบ าบัดน  าเสีย 
5.  งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 
6.  งานกิจการประปา 

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 .  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 
2.  งานส่งเสริมสนับสนุนความ 
เข้มแข็งชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัด 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
พัฒนาด้านสังคม 

 .  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
ด้านสาธารณสุขและอนามัย 

 . งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน ๆ 

ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาด้านความรู้การศึกษา
และวัฒนธรรม 

 .  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
2.  งานกีฬาและนันทนาการ 
3.  งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
4.  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การพัฒนาด้านแหล่งน  า 

 .  โครงสร้างพื นฐาน กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 .  งานส่งเสริมการเกษตร 
2.  งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 

ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่  8 
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบ
บริหารการจัดการที่ดี 

 .  งานบริหารงานทั่วไป 
2.  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
3.  งานบริหารงานคลัง 

ส านักปลัด 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        ให้องค์กรปกครองส่วนต าบลตะโกทอง วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจ                       
ที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปี  ข้างหน้าซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละ
ส่วนราชการมีเท่าใด  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด  จ านวนเท่าใดในส่วนราชการนั น  จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ  ปริมาณงาน  เพ่ือให้คุมค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี  

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาด 
ว่าจะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
นักบริหารงาน อบต. 8                   
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

ส านักงานปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป 6 
(หัวหน้าส านักงานปลัด) 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย                         
และแผน 3-5/6ว 
บุคลากร 3-5/6ว 
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว 
นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว 
เจ้าหน้าที่ธุรการ  -3/4 
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  -3/4 
ลูกจ้างประจ า 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
นักการภารโรง 
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ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 

ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
คนงานทั่วไป 
 

กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง 7) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี             
2-4/5 
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 
ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

ส่วนโยธา 
นักบริหารงานช่าง 6 
 (หัวหน้าส่วนโยธา)  
ช่างโยธา  -3/4 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยช่างโยธา 
เจ้าหน้าที่ผลิตน  าประปา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) 
พนักงานจดมาตรน  า 
คนงานทั่วไป 
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รวม 33 33 33 33 - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตัวอย่าง  

 
 
 

 
1) ส านักปลัดเทศบาล ก. มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน 2  ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี  

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
2558 2559 2560 

1. 
นักบริหารงานทั่วไป 6 

1 20,360 244,320 9,960  0,200  0,560 

2. บุคลากร 3 – 5 / 6 ว 1   6,030 192,360 7,440 7,440 7,320 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     ,620  39,440 5,640 5,880 6, 20 
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   9,550   4,600 4,680 4,800 5,040 

2) ปี 2558  มีความต้องการก าหนดต าแหน่ง เพ่ิมขึ น 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ดังนี     
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 
 (2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 – 4 

/5 
1 5,810 27,350  98,960 

2 เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน  -3/4   4,870 22,760  65,780 

3) ปี 2559  มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ น 1 ต าแหน่ง 1  อัตรา  ดังนี     
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
ขั้นต่ า

ระดับ 2 
(1) 

เงินเดือน 
ขั้นสูง 

ระดับ 5 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 – 4 
/5 

1 5,810 27,350  98,960 

4) ปี 2560 มีความต้องการก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึ น 1 ต าแหน่ง 1  อัตรา  ดังนี    

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
ขั้นต่ า

ระดับ 3 
(1) 

เงินเดือนขั้น
สูง 

ระดับ 6 
(2) 

เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

(1) + (2) / 2  x 12 

1. นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว 1 7,140 33,3 0 242,700 
 5)  ตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี  
ที ่ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1 100 ล้านบาท 110 ล้านบาท 121 ล้านบาท 

 

หมายเหตุ    การตั้งงบประมาณราจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไป
เพิ่ม 5% 

 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

 

 

 

 



 
 
 
                 ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านข่อย น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
                 เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี  
 

ที่ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 

ภาระค่าใช้จ่าย                         
ที่เพิ่มขึ้น (2) 

ค่าใช้จ่ายรวม (3) 
 หมาย
เหต ุ

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
(1) 

2558 2559  2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

  นักบริหารงาน อบต.  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

8     488,520       - - - 14,184 14,520 14,880 502,704 517,224 532,104  

2 นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าส านักงานปลัด) 

6     306,480       - - -  0,560  0,800  0,920 3 7,040 327,840 338,760  

3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว - - -       - - - 242,700 8,580 8,580 242,700 25 ,280 259,860  

4 บุคลากร 5     244,800       - - - 8,880 8,880 8,640 253,680 262,560 271,200  

5 นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว   - -       - - - 242,700 8,580 8,580 242,700 25 ,280 259,860  

6 นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว   - -       - - - 242,700 8,580 8,580 242,700 25 ,280 259,860  

7 เจ้าหน้าที่ธุรการ   -3/4   - -       - - -  65,780 5,640 5,640  65,780  7 ,420  77,060  

8 เจ้าหน้าที่ปอ้งกันและบรรเทา                
สาธารณภยั 

 -3/4   - -       - - -  65,780 5,640 5,640  65,780  7 ,420  77,060  

9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ลูกจ้างประจ า) 

-       8,920       - - - 4,440 5,760 5,040  23,360  29, 20  34, 60  

 0 ผูช้่วยนักพัฒนาชุมชน -      83,240       - - - 7,440 7,680 8,040  90,680  98,360 206,400  

   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ -      33,320       - - - 5,400 5,640 5,880  38,720  44,360  50,240  

 2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -       4,600       - - - 4,680 4,800 5,040   9,280  24,080  29, 20  

 3 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - 1 1 202,920 1 1 1 - - - - - - - - -  

 4 พนักงานขับรถยนต์ - - - -       - - -   2,800 4,560 4,800   2,800   7,360  22, 60  

   

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ 

20 



 

  ที ่ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 

ภาระค่าใช้จ่าย                         
ที่เพิ่มขึ้น (2) 

ค่าใช้จ่ายรวม (3) 

 หมาย  
เหต ุ

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน (1) 2558 2559  2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

15 คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก) 

-      08,000       - - - - - - - - -  

 6 นักการภารโรง -      08,000       - - - - - -  08,000  08,000  08,000  

 7 คนงานทั่วไป -      08,000 2 2 2 - - - - - -  08,000  08,000  08,000  

 8 ผู้อ านวยการกองคลัง 7     34 ,640       - - -  2,000  2, 20  2,600 353,640 323,760 336,360  

 9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5   - -       - - -  98,960 7,080 7,080  98,960 206,040 2 3, 20  

20 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5   - -       - - -  98,960 7,080 7,080  98,960 206,040 2 3, 20  

2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5   - -       - - -  98,960 7,080 7,080  98,960 206,040 2 3, 20  

22 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ 
(ลูกจ้างประจ า) 

-     147,960 1 1 1 - - - 5,760 6,000 8,640 153,720 159,720 168,360  

23 นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา) 6     322,440 1 1 1 - - - 10,800 11,040 11,160 333,240 344,280 355,440  

24 ช่างโยธา  -3/4   - -       - - -  65,780 5,640 5,640  65,780  7 ,420  77,060  

25 ผู้ช่วยช่างโยธา -   - -       - - -   2,800 4,560 5,040   9,280  24,080  29, 20  

26 เจ้าหน้าที่ผลิตน  าประปา -       4,600       - - - 4,680 4,800 4,800   2,800   7,360  22, 60  

27 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา -   - -       - - -   2,800 4,560 4,800   2,800   7,360  22, 60  

28 คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ) -      08,000       - - - - - -  08,000  08,000  08,000  

29 พนักงานจ้างจดมาตรน  า -      08,000       - - - - - -  08,000  08,000  08,000  

30 คนงานทั่วไป - 2 2 2 6,000 2 2 2 - - - - - - 2 6,000 2 6,000 2 6,000  

3  คนงานทั่วไป -   - -       - - - - - -  08,000  08,000  08,000  

(4) รวม  33 20 3,492,840 33 33 33 - - - 2,249,544 169,620 174,180 5,630,064 5,799,684 5,973,864  
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  ที ่ ชื่อสายงาน 
ระดับ

ต าแหน่ง 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

 

ภาระค่าใช้จ่าย                         
ที่เพิ่มขึ้น (2) 

ค่าใช้จ่ายรวม (3) 

 หมาย  
เหต ุ

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน (1) 2558 2559  2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 
20 % 

             1,126,012.80 1,159,936 1,194,772.80  

(6) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั งสิ น              6,756,077 6,959,621 7,168,637  

(7) คิดร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

             33.86 33.22 32.58  

 
 
 
หมายเหตุ :งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 เป็นเงิน  9,955,000.00 บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2558 
        ทั งนี  ให้หักเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเป็นเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานครู ออกจากฐานงบประมาณรายจ่ายก่อน 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 เป็นเงิน 20,952,750.00 บาท ประมาณการเพิ่มขึ นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ( 9,955,000x5%+19,955,000)  

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เป็นเงิน 22,000,388.00 บาท ประมาณการเพิ่มขึ นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 (20,952,750x5%+20,952,750) 
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ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

(10-3-00-1101-001 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

(10-3-01-2101-001 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 
(10-3-04-2102-001) 

               กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

(10-3-05-2103-001) 

๑. งานบริหารทั่วไป 
๒. งานนโยบายและแผน 
3.   งานกฎหมายและคด ี
4.  งานป้องกันและบรรเทาฯ 
5.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
6.  งานส่งเสริมสขุภาพและ 
     สาธารณสุข 
7.  งานรักษาความสะอาด 
8.  งานส่งเสริมการเกษตร 
9.  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 

      
 

 
 

๑. งานการเงิน 
๒. งานบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้ 
๔. งานทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสด ุ

๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร 
๓. งานผังเมือง 
๔. งานประสาน

สาธารณูปโภค 
 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) 

(10-3-08-2107-001) 

       กองสวัสดิการสังคม 
(นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม  ระดบัต้น) 

(10-3-11-2105-001) 

1.  งานบริหารการศึกษา 
2.  งานส่งเสริมการศกึษา     
     ศาสนาและวัฒนธรรม  
3.  งานกิจการโรงเรียน 

 

1.  งานสวัสดิการและ 
      พัฒนาชุมชน 
2.  งานสังคมสงเคราะห ์
3.  งานส่งเสริมอาชีพและ 
     พัฒนาสตรี 

 

10. แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี 



 

 

หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

(นักบริหารงานทั่วไป ๖)  
(10-3-01-2101-001) 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
-  นักทรัพยากรบุคคล          
   (ปก/ชก) 
   ( 0-3-0 -3 02-00 ) 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-นักการภารโรง 
-คนงานทั่วไป**ก าหนดเพิ่ม** 

 

4. งานป้องกันและบรรเทา  
   สาธารณภัย 
-  เจ้าพนักงานปอ้งกันและ                             
   บรรเทาสาธารณภัย(ปง/ชง) 
   ( 0-3-0 -4805-00 ) 
 

 

2. งานนโยบายและแผน 
-  นักวิเคราะห์นโยบาย            
   และแผน (ปก/ชก) 
   ( 0-3-0 -3 03-00 ) 
 

 

3.  งานกฎหมายคดี 
 

5.  งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.  งานส่งเสริม 
สุขภาพและ
สาธารณสขุ 

7.  งานรักษาความ
สะอาด 

 

9.  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 

8.  งานส่งเสริม
การเกษตร 
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     โครงสร้างของส านักงานปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ กลาง ต้น ช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 
จ านวน -   2    - - 3 



 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 
(10-3-04-2102-001) 

4. งานทะเบียนทรัพย์สิน 
         และพัสดุ 
-  เจ้าพนักงานพัสดุ   (ปง/ชง) 
   ( 0-3-04-4203-00 ) 
 
   พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานท่ัวไป 
 

 

2.  งานบัญชี 
 

1. งานการเงิน 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี          
   (ปก/ชก) 
   ( 0-3-0 -3 02-00 ) 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน           
  และบัญช ี
 

 

3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
(ปง/ชง)  **ก าหนดเพ่ิม** 
   ( 0-3-04-4204-00 ) 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
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     โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ กลาง ต้น ช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 
จ านวน -    -  -  1   3 



 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(10-3-05-2103-001) 

1.  งานก่อสร้าง 
-  นายช่างโยธา    (ปง/ชง) 
   ( 0-3-05-4701-00 ) 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 

 

2.  งานออกแบบและ 
ควบคุมอาคาร 

3.  งานผังเมือง 
 

 

4.  งานประสานสาธารณูปโภค 
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 โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

ระดับ กลาง ต้น ช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 
จ านวน -    - 1   -  -   



 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
(10-3-08-2107-001) –ว่าง- 

1.  งานบริหารงานการศึกษา 
-  นักวิชาการศึกษา    (ปก/ชก) 
   ( 0-3-08-3803-00 ) 
         
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (2) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 **ก าหนดเพ่ิม** (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
   
พนักงานจ้างทั่วไป 
- ผู้ดูแลเด็ก (4) 
   
 

 

2.  งานส่งเสริมการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.  งานกิจการโรงเรียน 
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  โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
  
 
 
 
 
 

ระดับ กลาง ต้น ช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 
จ านวน -    -  -    - 7 



 

 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น 

(10-3-11-2105-001)  

1.  งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน 
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 

 

2.  งานสังคมสงเคราะห ์ 3.  งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี 
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  โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 



 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารสว่นต าบลตะโกทอง 
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ระดับ กลาง ต้น ช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 
จ านวน -    -  -   - -   

ที่ ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ 
การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงนิเดือน 

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

เงิน
ค่าตอบแทน/ 
เงินเพิ่มอ่ืน ๆ 

  นายสฤษดิ์  ทวีชาต ิ ปริญญาโท 
(รัฐศาสตร์) 

10-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน 
อบต.) 

กลาง 10-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต.) 

กลาง 42 ,080 
(35,090x๑๒) 

84,000 
(7,000x๑๒) 

84,000 
(7,000x๑๒) 

58,9080 

๒ นางสุนันทา เพิ่มวิไล ปริญญาโท 
(รัฐศาสตร์) 

10-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 10-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 356, 60 
(29,680x๑๒) 

42,000 
(๓,๕๐๐x๑๒) 

- 398, 60 

๓ นางสาวราตรี  รัดทิจันทา ปริญญาโท 
(รัฐประศาสนศาตร์) 

 0-3-0 -3 02-00  นักทรัพยากรบุคคล ชก.  0-3-0 -3 02-00  นักทรัพยากรบุคคล ชก. 266,040 
(22, 70x๑๒) 

- - 266,040 

๔ นางสาวมัณฑนา  โคตรนาวัง ปริญญาโท 
(รัฐประศาสนศาตร์) 

 0-3-0 -3 03-00  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ชก.  0-3-0 -3 03-00  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ชก. 3 7,520 
(๒6,460x๑๒) 

- - 3 7,520 

๕ สิบเอกกิติพัฒน์  ตุงคะเสรีรักษ์ ปวส. 10-3-01-4805-001 จพง.ป้องกันฯ ชง. 10-3-01-4805-001 จพง.ป้องกันฯ ชง.  98,840 - -  98,840 

 

11.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ 
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กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

( 6,570x๑๒) 
๖ พนักงานจ้าง - - - - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -  54,800 - -  
๗  - - - - - นักการภารโรง -  08,000 - -  
8  - - - - - คนงานทั่วไป - 0 - - ก าหนดเพิ่ม 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

 หมายเหตุ เลขที ่
ต าแหน่ง 

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

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

9 นางสาววลยัลักษม ี เพิกชยัภูมิ ป.ตรี 
(บัญชีบัณฑิต) 

 0-3-04-2 02-00  ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น  0-3-04-2 02-00  ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น 376,080 
(31,340x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 418,080 

10 นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ ป.ตรี 
(บัญชีบัณฑิต) 

 0-3-04-320 -00  นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ปก.  0-3-04-320 -00  นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

ปก. 245,280 
(20,440x12) 

- - 245,280 

11 นางสาวศิริพร  เตยกุญชร ปวส.  0-3-04-4203-00  เจ้าพนักงานพัสด ุ ปง.  0-3-04-4203-00  เจ้าพนักงานพัสด ุ ปง.  65, 20 
(13,760x12) 

- -  65,120 

12    0-3-04-4204-00  เจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได้ 

ปง/ชง.  0-3-04-4204-00  เจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได้ 

ปง/ชง    297,900 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

- - 297,900 
ก าหนดเพิ่ม 

13 พนักงานจ้าง - - - - - ผช.จพง.การเงินฯ  -     24,680 
 

- -  24,680 

14  - - - - - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ -  38,840 - -  38,840 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 
 
 
 

15  - - - - - คนงานทั่วไป -  08,000 - -  08,000 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

   หมายเหตุ เลขที ่
ต าแหน่ง 

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

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

16 นางมีนภากร  ภิรมย์กิจ ป.ตรี 
(วิศวกรรม

ศาตรบัณฑิต) 

 0-3-05-2 03-00  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 (นักบริหารงานชา่ง) 

ต้น  0-3-05-2 03-00  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 (นักบริหารงานชา่ง) 

ต้น 362,640 
(30,220x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 404,640 

17 นายภาณุพงษ์  ทุมนาหาด ปวส.  0-3-05-470 -00  นายช่างโยธา ชง.  0-3-05-470 -00  นายช่างโยธา ชง. 2 6,720 
( 8,060x12) 

- - 2 6,720 

18 พนักงานจ้าง - - - - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา -   2,800 - -   2,800 
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

ที่ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

   หมายเหตุ เลขที ่
ต าแหน่ง 

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

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

19 -  -  0-3-08-2 07-00  ผอ.กองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

ต้น  0-3-08-2 07-00  ผอ.กองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

ต้น 435,600 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

42,000 
(3,500x12) 

- 435,600 
(ว่างเดิม)อยู่ระหว่าง      

ก.กลางด าเนินการ 

20 -  - 10-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 10-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 355,320 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

 - - 355,320 
(ก าหนดเพิ่ม) 

21 พนักงานจ้าง -     ผช.จพง.ธุรการ  - 0 - - ก าหนดเพิ่ม 
22  -     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -  80,000 - -  80,000 
23  -     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก -  80,000 - -  80,000 
24  -     ผู้ดูแลเด็ก -  08,000 - -  08,000 
25  -     ผู้ดูแลเด็ก -  08,000 - -  08,000 
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กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 
 
 
 
 
 
 

26  -     ผู้ดูแลเด็ก -  08,000 - -  08,000 
27  -     ผู้ดูแลเด็ก - 0 - - ก าหนดเพิ่ม 

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 
กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

   หมายเหตุ เลขที ่
ต าแหน่ง 

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

เงินเพิ่มอ่ืนๆ/
เงินค่าตอบแทน 

28 นายวุฒิไกร  แข็งการ ปริญญาโท 
(รัฐศาสตร์) 

 0-3-  -2 05-00  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 

ต้น  0-3-  -2 05-00  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 

ต้น 299,640 
(24,970x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 34 ,640 

29 พนักงานจ้าง - - - - - ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  -  39,200 - -  39,200 
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 พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงประโยชน์
ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ตลอดจนลูกจ้างทุกคน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงระยะเวลาตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี นี  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง   ได้วางแผนแนวทางการพัฒนา ในด้านต่างๆ ดังนี  
  . การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จะปฐมนิเทศตามหลักสูตร ดังนี  
   - หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
   - บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล 
   - แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานที่ดี 
   - ความรู้พื นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 2. การอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลตะโกทอง   ได้จัดท าโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี             
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และน ามาพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ น อีกทั งเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ น โดยมีขั นตอนการด าเนินการ ดังนี   
 - จัดโครงการอบรมพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง    จ านวน     วัน 
 - จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานไปยังสถานที่ต่างๆ   จ านวน  2  วัน 
 3. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง   ก าหนดแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่
รับผิดชอบในการควบคุมดูแล และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้าย หรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน ภายใต้การพัฒนา
ทั ง 5 ด้าน ได้แก่ 
 - ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 - ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 - ด้านการบริหาร 
 - ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 - ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 
 
 
 
 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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 ทั งนี  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  จะมีระบบการตรวจสอบติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา ภายใต้
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง ที่ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ได้อย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

 
 
 
    
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงาน ลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี  

1. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ             

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
3. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
4. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย        

ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
5. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย

ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 

6. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
ความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 

7. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย 
8. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การ

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจ
หน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั น 

9. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 
 
 
 

 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลตะโกทอง 
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10. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการ
ให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

11. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสุภาพ มีน  าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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