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ค าน า 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีขึ้น โดยมีโครงสร้างการแบ่ง
งานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2545  ฉบับที่ 5 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ง
และการใช้พนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผน การใช้อัตราก าลัง  
การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เหมาะสมอีกด้วย 

  เพื่อให้การก าหนดโครงสร้างและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
การก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เมื่อ
คราวประชุมครั้ง ที่ 5/2562 เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม  2562 เห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่มขึ้น 
1 ต าแหน่งดังนี้  ส านักงานปลัด ก าหนดต าแหน่ง คนสวน  1 อัตรา  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอ
ปรับลดขนาดต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 เป็น ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย จ านวน 1 ต าแหน่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองม่วง  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด า เนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองม่วง จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับ
เดิมเป็นส าคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการ
และวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี ้

  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพื่อใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้วทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองม่วง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.3 และตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติใน
คราวประชุมครั้งที่ 5 /2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  2562 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่มขึ้น       
1  ต าแหน่ง  ส านักงานปลัด ก าหนดต าแหน่ง คนสวน  1 อัตรา และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอ
ปรับลดขนาดต าแหน่งครู อันดับ คศ.1 เป็น ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย จ านวน 1 ต าแหน่ง 

  1.4 จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง จึงได้ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.พ.ศ.2561-2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) ต่อไป  
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๒. วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่
  ๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
  ๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.1.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

บริหารสร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได ้

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

๖ 

 

3. กรอบแนวคิดขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอตัราก าลัง ๓ ป ี

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังน้ี 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาท างานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว”้ โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะ ให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ



 

๗ 

 

เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองม่วง ดังนี ้

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี ้

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

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพิ่ม
จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี ้
 
 



 

๘ 

 

 
- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองม่วง ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสม
ในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัต ิ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพื่อก 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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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้
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“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 สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  ที่มีอยู่ดังนี ้

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองม่วง  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดย
จะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  
การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ และ
ประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure : เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภท ลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  ดังนั้นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน 
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า  
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พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปตามล าดับ  การก าหนดในล าดับช้ันเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชา
และมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปน้ี 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม ่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม ่

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองม่วง   
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การคิดปริมาณงานแต่ละสว่นราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  
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  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 

 

 กระจกด้านที่ 4 Driver : เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ม่วง (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  มายึดโยงกับจ านวนกรอบ
ก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองม่วง         
(การตรวจประเมิน LPA)  
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กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues : น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่ายมากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 
4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง   
เป็นองค์กรที่ยังไม่มขี้าราชการสูงอายุ แตต่้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่ เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ 
วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได ้

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองม่วง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  
และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking : เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง และองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนหมากมุ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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แผนภูมิเปรียบเทีบบอัตราก าลัง
อบต.ใกล้เคียง

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง  และ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากมุ่น  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนด
ต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 
– 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง ลดต าแหน่ง  
หรือเพิ่มต าแหน่งแต่อย่างใด และจ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบ
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธานคณะท างาน  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มนีักทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ  จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปน้ี 
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 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองม่วง ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู บริหารและ 
สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 

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

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆจ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการเขามามีสวนรวมเพื่อก าหนดความจ าเปน และความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ
ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจางจ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองม่วง 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง    
ไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ า และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา 
ความรู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

3.3 ความส าคญัของการก าหนดกรอบอตัราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบล และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี ้

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองม่วง สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่ง
จะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 
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3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้น ไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

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

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองม่วง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดการจ้ า งงานที่ เท่ า เที ยมกันอย่ า งมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชพี การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 

4. สภาพปญัหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มีความครบถ้วนองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองม่วง สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาและความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านและในหมู่บ้านไม่สะดวก 
   1.2 ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 
   1.3 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
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2.  ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
   2.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
          -  ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
    -  ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
    

   2.2 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร 
3.  ปัญหาสาธารณสุข และการอนามัย 

   3.1  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
   3.2  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   3.3  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก, สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง 
   3.4  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า 

4.  ปัญหาน้ ากิน – น้ าใช้ เพ่ือการเกษตร 
   4.1  การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 
   4.2 ระบบประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอ 

5.  ปัญหาขาดความรูเ้พื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
   5.1  ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
   5.2  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

6.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ
   6.1  น้ าในคลองธรรมชาติตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 

       เกษตรกรรมและ อุปโภค – บริโภคได ้
7.  ปัญหาการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   7.1  ความเข็มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
   7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
 

ความต้องการของประชาชน 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1 ขุดลอกคลอง , สร้างถนน คสล. , สร้างสะพาน คสล. ,วางท่อระบายน้ า 
  1.2  มีโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
  1.3  ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพิ่มขึ้น 
  1.4  ปรับปรุงซ่องแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 

2.  ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานท า 
  2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
  2.2  ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
  2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ ์
  2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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3.  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
  3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
  3.2 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
  3.3 ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 

3.4 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก ,สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ
4.  ความต้องการด้านน้ ากิน – น้ าใช้ เพ่ือการเกษตร 

  4.1  ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ าและก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 
  4.2   ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 

5.  ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  5.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน 
  5.2  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ 
  5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ 
  5.4  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะวัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
  6.1  รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 
  6.2  ฝึกอบรมจัดต้ังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.3  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 

7.  ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  7.1  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาอื่น  
  7.2  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงนั้น    
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนา 3 ปี ประจ าปี 2561 – 
2563  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 3 ปี  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ ดี การส่งเสริม
สุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ต าบลหนองม่วง เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล
หนองม่วง ได้ก าหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 
  ประกอบด้วยแนวทาง 

1.1 จัดบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชน 
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ฯลฯ 
1.3 แนวทางจัดหาแล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วยแนวทาง 

2.1 การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการค้าการพาณิชย์   
      อุตสาหกรรม หัตกรรม โดยการฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ และบริการต่าง ๆ 

    2.2 ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ การใชปุ้๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมสมุนไพร พืชไร ่
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 

ประกอบด้วยแนวทาง 
3.1 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน   
      และ สตร ี
3.2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ป้องกัน แก้ไข และต่อต้านปัญหายาเสพติด 

 3.3 การป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน จัดท าป้ายสัญญาณไฟจราจรตามจุดต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยแนวทาง 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานอนุรักษ์แหล่งน้ าและทรัพยากรป่าไม้          

        การปลูกป่า 
 4.2 ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  

        ป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลภาวะ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสีย 
 4.4 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนเพื่อลด 

        อุบัติเหต ุ
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารพัฒนาบุคลากร 

ประกอบด้วยแนวทาง 
5.1 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างใน     
      การปฏิบัติงาน 
5.2 ปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
      สูงสุด 
5.3 เสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในต าบล 

 เมื่อวิเคราะห์การจัดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามยุทธศาสตร์ที่  5  
การบริหารพัฒนาบุคลากร จะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ได้ก าหนดส่วนราชการ ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง คือส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และก าหนดต าแหน่งที่มี
หน้าที่ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้ง 4 ส่วนราชการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในการเพิ่มศักยภาพคน  
ดังนั้นการบริหารจัดการอัตราก าลังตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จึงเป็นจุดแข็งของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง   
 เมื่อวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี กับการแผนพัฒนา 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงแล้ว  ล้วนแต่เป็นการก าหนดต าแหน่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ เป็น
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในเขตพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ซึ่งการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ม่วง จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
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ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง โดยได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  
นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม  
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.ใช้เทคนิต SWOT เข้ามาช่วย 
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งน้ีสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนด
แบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี ้
 5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี ้
  (1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
  (2)  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
  (3)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2)) 
  (4)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
  (5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16(4)) 
  (6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี ้
  (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
  (2)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
  (3)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
        (มาตรา 68(4)) 
  (4)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
         (มาตรา16 (10)) 
  (5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 

(6)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
  (7)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 
 5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  (1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
  (2)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
  (3)  การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
  (4)  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
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  (5)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
  (6)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
 5.4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  (1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
  (2)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
  (3)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
  (4)  ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
  (5)  การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
  (6)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
  (7)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
  (8)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  (1)  คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
  (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
        ปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
  (3)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12)) 
 5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่น     
               มาตรา 67(8))  
  (2)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
  (3)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
  (4)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน  
      ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

  (1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
                         (มาตรา 45 (3)) 
  (2)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
        ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)) 
  (4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
                        (มาตรา 17 (3)) 

(5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

 

6.  ภารกิจหลกัและภารกิจรอง ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 ภารกิจหลัก 
 1.  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 6.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 7.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ภารกิจรอง 
 1.  การฟืน้ฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
 2.  การสนับสนุนและส่งเสรมิศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 3.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อตัราก าลังที่มี ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองม่วง 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็งและจุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ       
อุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพ
อยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามา
พิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
  
 

หมายเหตุ:  มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 
               มาตรา 16 ,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร        
               ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 



 

๒๒ 

 

 1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
   1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์  
   1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
 2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
 2.1 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร
เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
 2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ
บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

  

วิเคราะหป์จัจยัภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมว่ง (ระดบัตวับคุลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได ้

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหน้ีสิน 
  

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

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะหป์จัจยัภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมว่ง (ระดับตัวบคุลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได ้
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จาการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่ม ี
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ด ี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
    สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /   
    ปริญญาโทเพิ่มขึ้น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค ์

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
    ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ 
    ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมกักระทบญาติ 
    พี่น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงาน 
    ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให ้
    หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ 
    ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 
8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสรา้งส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนัน้  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อ
มีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้  
 
 
 



 

๒๔ 

 

   
โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังปจัจบุัน โครงสร้างตามแผนอตัราก าลังใหม ่ หมายเหต ุ

1. ส านกังานปลดั อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคด ี
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   1.5 งานการเจ้าหน้าที ่
2. กองคลงั 

2.1 งานการเงินและบัญช ี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
4.1  งานบริหารงานศึกษา  
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมงานบริหารการศึกษา 

1. ส านกังานปลดั อบต. 
1.1 งานบรหิารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคด ี
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานการเจ้าหน้าที ่

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมงานบริหารการศึกษา 

 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ไดว้ิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจทีจ่ะ
ด าเนินการ ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหนา้ ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในสว่นราชการน้ัน  
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผล
การวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทกึข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี ้

 
 
 
 
 



 

๒๕ 

 

 
8.2 แทรก เอกเซล 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี 2561-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 

 

 

9. ภาระค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

แทรกตรารางเอกเซล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑ 

 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี ้

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งบประมานรายจ่ายประจ าปี 50,190,000 52,699,500 55,334,475 

 
หมายเหตุ  การตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560  ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองม่วง โดยประมาณการใกล้เคียงกบัปงีบประมาณทีผ่่านมา หรือปี
ถัดไปเพิ่ม 5 %
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
 
 
 

 

ส านกังานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศกึษา ศาสนาฯ 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานทั่ว่ไป (ระดับต้น) (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (ว่าง) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.(1) 
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก (1)  
- นิติกร ปก (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (ว่าง) 

ลูกจ้างประจ า 
-นักพัฒนาชุมชน (1) 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วย จพง.บันทึกช้อมูล (ว่าง) 
- ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทา (ว่าง) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ว่าง) 
- คนสวน (ก าหนดเพ่ิม) 

- คนงาน (1) 
- คนงาน (ว่าง) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานการคลัง 

ระดับต้น (1) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก (1) 
- จพง.การเงินและบัญชี ชง (1) 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ชง (1) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) (ว่าง) 

 
 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วย จพง.การเงินฯ (1) 
- ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได ้(ว่าง) 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานช่างระดับต้น (1) 
- วิศวกรโยธา ปก./ชก. (ว่าง) 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
- นายช่างเขียนแบบ ปง (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง (1) 

 
 
 

พนักงานจ้าง 
- ผู้ช่วย นายช่างโยธา (1) 
 

พนักงานส่วนต าบล 
- นักบริหารงานการศึกษา  
ระดับต้น  (ว่าง) 
- นักวิชาการศึกษา ชก (1) 

พนักงานครู 
- ครู  (2)  
- ครูผู้ดูแลเด็ก  (ว่าง) 

(ปรับลดขนาดต าแหน่ง) 
 

 
พนักงานจ้าง 

- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (2) 
 

 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
(บรหิารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) (1) 
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โครงสร้างกรอบอตัราก าลัง ส านักงานปลดั  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 2 -  - 1 1 1 
 
 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ  

ปง./ชง. (ว่าง) 
- นักพัฒนาชุมชน  (1) 
- ผู้ช่วย จพง.บันทึกข้อมูล (ว่าง) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ว่าง) 
- คนสวน (ว่าง) 
- คนงาน (1) 
- คนงาน (ว่าง) 

 

งานบริหารนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ชก. (1) 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- นักทรัพยากรบุคคล  

               ปก./ชก (ว่าง) 
 

 

 

งานกฎหมายและคดี 
- นิติกร ปก. (1) 
 

 
 

 
 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ปก. (1) 

- ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  (ว่าง) 

- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (1) 
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โครงสร้างกรอบอตัราก าลัง กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 1 - 2  - - 1 - 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) 

งานการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. (1) 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง. (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

 
 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) (ว่าง) 
 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ ชง.  (1) 
- ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้  (ว่าง) 
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โครงสร้างกรอบอตัราก าลัง กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 2 - 1 - 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ชง. (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 

 
 
 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- วิศวกรโยธา ปก./ชก. (ว่าง) 
- นายช่างเขียนแบบ ปง. (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง. (1) 
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โครงสร้างกรอบอตัราก าลัง กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ครู  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - 1 - 2 - 2 - 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 

งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ชก (1) 
- ครู (2)  
- ครูผู้ดูแลเด็ก  (ว่าง) 
- ผู้ดูแลเด็ก (2) 

 
 
 
 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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11. บัญชีจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ (แทรกเอกเซล) 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับ

ขั้น โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏบิัติหน้าที่ราชการ
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน
อื่น ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  
ในการท างาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้าง
ซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็น
หลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความ
ต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อ
เปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อิเลก็ทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  
WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของ
หน่วยงานด้วย 

 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอ่สื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง เล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
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อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี  เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองม่วง ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 
 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์  
ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
9. ยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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