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๑. หลักการและเหตุผล   
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีโครงสร้างการแบ่ง 

งานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ า มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
อัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22พฤศจิกายน  2544  ข้อ 5  ก าหนดให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต. จังหวัด)  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ  ความยากและ
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน   ตลอดจนทั้งภารค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง   เพื่อใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ      
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศณ วันที่ 21  
สิงหาคม  2545 ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยให้เสนอให้  ก.อบต. 
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  
วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้ก าลังคนจัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลังที่จัดท าขึ้นในครั้งแรก  

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การส่วนต าบล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ตาม
มาตรฐานทั่วไปตามข้อ 1.1 และตามประกาศก าหนดตามข้อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.)  ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัด
ชัยภูมิ)  ครั้งที่  5/2554  เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
  1.4  หนังสือ  ด่วนมาก  ที่ มท 0809.2/ว 53  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  การ
จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563 

1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงได้จัดท าแผน 
อัตราก าลัง  3 ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ เพื่อใช้เป็น
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  ตลอดจนเพื่อให้แผนอัตราก าลัง  3 ปี  
เป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมีกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  
เพียงพอต่อปริมาณ  ภารกิจ  ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  และเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ 
  2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  

ไม่ซ้ าซ้อน 
  2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง  

ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

  2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการก าหนด  
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  

  2.4  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรองค์การ  
บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง 
ข้าราชการพนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

  2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านงาน บริหารงาน 
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ป ี

3.๑กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

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

 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ  ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า  “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์ กร ภายในองค์กร 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 ทั้งนี้เพื่อธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน ( Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
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กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การ
วางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร
ต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าใหญ่ ดังนี้ 

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

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

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภท แต่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักปลัดอบต. คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ                
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดอบต. ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง               
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองคลังคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
 - กองช่างคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง  
การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคมส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ฯลฯส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
แต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงานเพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
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 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูล

ที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติ
ข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 
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  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง ( Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ใหญบ่รรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและ การพัฒนาสตรี ฯลฯ จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง 
ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนด้าน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาสตรีให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่  2Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้อง
มีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่
ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่งต าแหน่งรองลงมา จะเป็นต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่งก าหนดเป็นสาย
งานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบ
สายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

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

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสายงาน ดังนี้ 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 
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o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบล  

โสกปลาดุก 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  
ดังนี้ 

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

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวันใน  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 นาท ี

 กระจกด้านที่ 4Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ (ที่
ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่) มาเชื่อมโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่
ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงานการบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่(การตรวจประเมิน 
LPA)  
 

กระจกด้านที่ 5360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา 2ประเด็น
ดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้าง ส่วนราชการ และการ
แบ่งงานในแต่ละ ส่วนราชการ นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ พิจารณา
ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม แล้ว โดยปัจจุบัน มี 7  ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักปลัด อบต. กองคลัง  กองช่าง    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   กองสวัสดิการสังคมและกองส่งเสริมการเกษตร 
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 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร  หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าใหญ่  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ   การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและ
ก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking:องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ เปรียบเทียบสัดส่วน
อัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ชมภูและองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 
จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลวังชมภู และองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประชากรขนาด
ใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน  และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน   จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก  ในส่วนของต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคน
ครององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                      
และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการ
สอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลัง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
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3.2ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปีประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบ ลเป็นประธาน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการโดยมีนักทรัพยากรบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการจัดท า
แผนอัตราก าลัง๓ปีโดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าใหญ่ตามกฎหมายจัดตั้งอ งค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจาย อ านาจใ ห้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใ ห้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบลนโยบาย ผู้บริหารและสภาพ
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 3.2 .2ก าหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ใ ห้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 3.2.3ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 3.2.๔ก าหนดความต้องการพนักงานจ้ างในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่โดยให้หัวหน้ า
ส่วนราชการเข้ามา มีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเ ป็นและความ ต้องการในการ ใช้พนักงานจ้ างให้ตรงกับภารกิจ
และ อ านาจห น้าทที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และ ต้องค านึงถึงโครงสร้ างส่วนราชการ และ พนักงานส่วนต าบล  
ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจา้ง 

 3.2.๕ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจา้ง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเ้หมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 3. 2.๖จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน 
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 3. 2.๗ ใ ห้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้ าง ทุกคน ได้รับการพัฒนาความ รู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนด
อัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดย
สรุปได้ ดังนี ้
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3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าใหญ่สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลง
ได ้

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

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

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  3.4.2.1 ทบทวนพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เช่น 
กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่
ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
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   3.4.๓ จัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และส่ง
คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 

   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 

   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   

   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 
อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

พฤษภาคม 
2560 

มิถุนายน 
2560 

กรกฎาคม 
2560 

สิงหาคม 
2560 

กันยายน 
2560 

ตุลาคม 
2560 

ขออนุมัติส ารวจอัตราก าลังท่ีต้องการ แต่
ละส่วนราชการ 

      

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ       
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1 
(วิเคราะห์ภารกิจ ปริมาณงานและ
คุณภาพงานของต าแหน่งท่ีขอ ว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่) 

      

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2 
(วิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายฯ ) 

      

สรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ       
รายงานให้อ าเภอ/ ก.อบต.จังหวัด
ชัยภูมิทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

      

ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี       
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 จากการ ส ารวจและวิเคราะ ห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่พบ

ปัญหาและความต้องการ ของประชาชนตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2561 – 2564  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแกไ้ขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง ดังนี้ 

สภาพปัญหา 
4.๑  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน    

-  การก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ท่อน้ าหรือรางระบายน้ ายังไม่ทัว่ถึง  
-  การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟูายังไม่ทั่วถึง 

4.2 ด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
-  ประชาชนว่างงาน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรู้เพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม 

4.3 ด้านสังคม  
-  การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
-  การจัดหาสถานที่  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการออกก าลังกายในชุมชนมีไม่เพียงพอ  
-  การดูแล และการให้ควาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
-  การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ มของประชาชน  และส่ งเสริมการมีส่วนร่วม ใน

การพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  
-  ปัญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไม่ทั่วถึง  
-  การติดตั้งปูายบอกทาง  ปูายชื่อชุมชน  ปูายชื่อซอย 

4.4  ด้านการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของอ งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  การรับทราบข้อมูลขา่วสารของทางราชการ  
-  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   ต้องปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน  ใหต้อบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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4.5ผลผลิตด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  
-  การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 
-  การตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม  
-  การสร้ างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.6 ด้านสาธารณสุข 

-  ด้านสุขภาพอนามัย  
-  การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ 

4.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การส่งเสริมด้านการศึกษา  
-  การจัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
-  การใหค้วามช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา  
- การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ความต้องการ 
  1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ( 1) ก่อสร้างถนน,สะพานข้ามล าน้ า,ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี  
   ( 2) ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้เพียงพอ 
   ( 3) ติดต่อระบบโทรคมนาคมให้เพียงพอ 
   ( 4) ขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับการผลิตน้ าประปา 
  2. ความต้องการด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
   ( 1) ฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพ่ือน ามาประกอบอาชีพเสริมรายได้  
   ( 2) จัดตลาดศูนย์เพ่ือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
   ( 3) จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต 
  3. ความต้องการด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
   ( 1) ขุดสระน้ าเพ่ือเป็นแหล่งน้ าในการเกษตร 
   ( 2) ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าใช้ในการเกษตร 
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  4. ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร 
   ( 1) จัดหาและจัดจ้างบุคลากรผู้ช านาญการเฉพาะด้าน 
   ( 2) จัดประชุมประชาคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน ,  

กลุ่มสตรี , กลุ่มอาชีพ , กลุ่มต่างๆร่วมกัน 
  5. ความต้องการด้านการศึกษา 
   ( 1) ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอ 
   ( 2) จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน 
  6. ความต้องการด้านสังคม 
   ( 1) จัดให้มีงานในพ้ืนที่เพ่ือรองรับกับภาวการณ์ว่างงาน 
   ( 2) จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการกระตุ้นการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ / คนพิการ  
   ( 3) สนับสนุนอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการส่งเสริมด้านนันทนาการ 
   ( 4) จัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณจราจรในเขตชุมชน 

7. ความต้องการด้านการสาธารณสุข 
   ( 1) ให้มีการปูองกันและก าจัดแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ / โรคระบาดตามฤดูกาล  
   ( 2) จัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อท านุบ ารุง ดูแลรักษาและจัดการศูนย์สาธารณสุข 

มูลฐานชุมชน 
   ( 3) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการโภชนาการที่ถูกต้อง 
   ( 4) ต้องการการดูแลด้านสุขภาพแก่ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ 
   ( 5) จัดสนับสนุนด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
  8. ความต้องการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ( 1) ฟ้ืนฟูและส่งเสริมความเข้าใจด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ( 2) สนับสนุนงบประมาณในการท านุบ ารุงศาสนา และศาสนสถาน 
   ( 3) ฟ้ืนฟูและส่งเสริมด้านประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  9. ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม 
   ( 1) จัดระบบปรับปรุงและฟ้ืนฟูสภาพดิน 
   (2) ปลูกปุาทดแทน 
   ( 3) จัดระเบียบระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงสีข้าว 
   ( 4) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 
   ( 5) จัดสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
  10. ความต้องการด้านแหล่งท่องเที่ยว 
   ( 1) จัดกิจกรรมเพ่ือร่วมกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
   ( 2) จัดหางบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่นั้น ได้
พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2561 
– 2564  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ าตลอดจนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ต าบล ท่าใหญ่ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป   ส าหรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลท่าใหญ่  ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  # ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงกสร้างพ้ืนฐาน # 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดย
การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย  เช่น  ปูายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
   

  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ# 
- มุ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน

ท้องถิ่น  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ให้มีความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง   

 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต # 
   - การพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  
ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน  และมี
รายได้ที่ม่ันคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่
ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการ
พ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 

 # ยุทธศาสตร์ที่ 4  กรพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม# 
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้

สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ   
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- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 

 # ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี# 
- มุ่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนานาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  
ตามยุทธศาสตร์การปูองกันและปราปรามการทุจริตประพฤติมิชอบตามหลักการบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดิ  มุ่งเน้นการพัฒนา  บุคลกรให้มีความรู้  ความสามารถ  รวมถึงการบริหารงาน
ด้านต่างๆ ในองค์กรให้เกิดคุณภาพสูงสุด   

 #ยุทธศาสตร์ที่ 6ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเนวนโยบายของ
รัฐ# 

  -มุ่งการปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น  และ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
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2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(มาตรา 16(2)) 

2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16(5)) 

2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
(มาตรา 16(19)) 

 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน จัดให้มี

ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
3.3 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 

16(17)) 
3.4 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.3 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.4 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.5 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

 

 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 หน้า 20 จาก 52 

 

 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 17(18)) 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่จะด าเนินการ มีดังนี ้
6.1 ภารกิจหลัก 

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6.1.6 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
6.2.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน  ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพ
อยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysisมีปัจจัยที่ควรน ามา
พิจารณา 2 ส่วน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้าน ก าลังคน  จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาส
อยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ (ระดับตัวบุคลากร)  

 

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

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

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

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ (ระดับองค์กร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อจ ากัดT 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงานและในระยะต่อไป เมื่อ
มีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
(2558-2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 (2561-2563) 

หมายเหตุ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 - งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
1.3งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
1.5 งานกิจการสภา 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
(นักบริหารงานทั่วไป) 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 
1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
1.3งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     - งานอ านวยการ 
     - งานปูองกัน 
     - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 

1.5 งานกิจการสภา 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
(2558-2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 (2561-2563) 

หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 
2.1 ฝุายการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย 
- งานการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์  และ
ยานพาหนะ 

2. กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) 
2.1 ฝุายการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญช ี
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย 
- งานการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานทางการเงิน 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์  และ
ยานพาหนะ 

 

3.  กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
3.1 งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน  ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง    

3.  กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 
3.1 งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน  ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง    
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
(2558-2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 (2561-2563) 

หมายเหตุ 

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      - งานประเมินราคา 
      - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
       - งานประสานกิจการประปา 
       - งานไฟฟูาสาธารณะ 
       - งานระบายน้ า 
3.4  งานผังเมือง 
       - งานส ารวจและแผนที่ 
       - งานวางผังพัฒนาเมือง 
       - งานควบคุมทางผังเมือง 

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      - งานประเมินราคา 
      - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
       - งานประสานกิจการประปา 
       - งานไฟฟูาสาธารณะ 
       - งานระบายน้ า 
3.4  งานผังเมือง 
       - งานส ารวจและแผนที่ 
       - งานวางผังพัฒนาเมือง 
       - งานควบคุมทางผังเมือง 

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
4.1 งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
     - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
     - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     - งานอนามัยชุมชน 
     - งานปูองกันยาเสพติด 
     - งานส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
4.3  งานรักษาความสะอาด 
     - งานรักษาความสะอาด 
     - งานก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
     - งานส่งเสริมและเผยแพร่ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
4.1 งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
     - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     - งานอนามัยชุมชน 
     - งานปูองกันยาเสพติด 
     - งานส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
4.3  งานรักษาความสะอาด 
     - งานรักษาความสะอาด 
     - งานก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
     - งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
(2558-2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561-2563) 

หมายเหตุ 

5.  กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 
5.1 งานบริหารการศึกษา  
- งานบริหารทั่วไปและงานข้อมูล 
- งานบริหารการศึกษาในระบบ 
- งานบริหารการศึกษานอกระบบ 
- งานบริหารการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.2 งานกิจกรรมโรงเรียน 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
5.3 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
- งานกิจการศาสนา 
5.4 งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเสริมการกีฬา 
- งานส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 

5.  กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 
5.1 งานบริหารการศึกษา  
- งานบริหารทั่วไปและงานข้อมูล 
- งานบริหารการศึกษาในระบบ 
- งานบริหารการศึกษานอกระบบ 
- งานบริหารการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.2 งานกิจกรรมโรงเรียน 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานส่งเสริมการศึกษา 
5.3 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
- งานกิจการศาสนา 
5.4 งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานส่งเสริมการกีฬา 
- งานส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 

 

6. กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานข้อมูล 
6.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี  คนชราและผู้พิการ 
6.3งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมและพัฒนาสตรี 
- งานอบรมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 

6. กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานข้อมูล 
6.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี  คนชราและผู้พิการ 
6.3งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมและพัฒนาสตรี 
- งานอบรมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 

 

 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 หน้า 28 จาก 52 

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
(2558-2560) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561-2563) 

หมายเหตุ 

7.  กองส่งเสริมการเกษตร 
ผู้อ านวยกองส่งเสริมการเกษตร 
 (นักบริหารงานการเกษตร) 
7.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
7.2  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

7.  กองส่งเสริมการเกษตร 
ผู้อ านวยกองส่งเสริมการเกษตร 
 (นักบริหารงานการเกษตร) 
7.1  งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
7.2  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- งานข้อมูลวิชาการ 
- งานบ าบัดน้ าเสีย 
- งานควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

 

 
๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่ด าเนินการในแต่
ละส่วนราชการในระยะเวลา 3ปีข้างหน้า ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้ สะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินการ
วิเคราะห์ ปริมาณงานใน แต่ละส่วนราชการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด  จ านวน
เท่าใด จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน โดยสรุปผลการวิเคราะห์ปริมาณงานและอัตราต าแหน่งแต่ละส่วน
ราชการได้ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อ
ปี (นาท)ี 

จ านวนต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานบริหารงานทั่วไป 5,886 727,510 8.79 

2 งานนโยบายและแผน 896 195,780 2.36 

3 งานกฎหมายและคดี 51 170,040 2.05 

4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,168 113,040 1.37 

5 งานกิจการสภา 197 57,420 0.69 

รวมจ านวนคนที่ต้องการ 15.26 
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2. กองคลัง 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อ
ปี (นาท)ี 

จ านวนต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานการเงิน 3,099 146,815 1.77 

2 งานบัญชี 1,637 132,180 1.60 

3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 4,382 162,960 1.97 

4 งานพัสดุและทรัพย์สิน 1,501 330,770 3.99 

รวมจ านวนคนที่ต้องการ 9.33 

 
3. กองช่าง 

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อ
ปี (นาท)ี 

จ านวนต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานก่อสร้าง 73 293,820 3.55 

2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 1,530 224,820 2.72 

3 งานประสานสาธารณูปโภค 60 90,300 1.09 

4 งานผังเมือง 537 19,445 0.23 

รวมจ านวนคนที่ต้องการ 7.59 
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4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อ
ปี (นาท)ี 

จ านวนต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 

2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 52 53,100 0.64 

3 งานรักษาความสะอาด 2,709 119,985 1.45 

รวมจ านวนคนที่ต้องการ 2.09 

 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อ
ปี (นาท)ี 

จ านวนต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานบริหารการศึกษา 780 85,100 1.04 

2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 132 685,920 8.28 

3 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 139 48,360 0.58 

4 งานกีฬาและสันทนาการ 140 52,500 0.63 

รวมจ านวนคนที่ต้องการ 10.53 

 

6. กองสวัสดิการสังคม 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อ
ปี (นาท)ี 

จ านวนต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1,235 117,600 1.42 

2 งานสังคมสงเคราะห์ 985 120,000 1.45 

3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 40 55,800 0.67 

รวมจ านวนคนที่ต้องการ 3.54 
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7. กองส่งเสริมการเกษตร 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

(ต่อปี) 

เวลาทั้งหมดต่อ
ปี (นาท)ี 

จ านวนต าแหน่งที่
ต้องการ 

1 งานส่งเสริมการเกษตร 537 101,760 1.23 

2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 201 37,320 0.45 

รวมจ านวนคนที่ต้องการ 1.62 

รวมจ านวนอัตราต าแหน่งที่ต้องการทั้ง  7  ส่วนราชการเป็นจ านวนทั้งสิ้น  49.96  อัตรา 

ดังนั้น  เพ่ือให้ เกิดความ คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  
และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงน าผล
การวิเคราะหป์ริมาณงานมาก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561-2563 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในระยะเวลา  

3 ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
-นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น 
(10-3-00-1101-001) 

1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด อบต. (01)         
-นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ ต้น 
(10-3-01-2101-001) 

1 1 1 1 - - -  

-นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) 
(10-3-01-3102-001) 

1 1 1 1 - - -  

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) 
(10-3-01-3103-001) 

1 1 1 1 - - -  

-เจ้าพนักงานปูองกันฯ (ปง/ชง) 
(10-3-01-4805-001) 

1 1 1 1 - - -  

-เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง/ชง) 
(10-3-01-4101-001) 

1 1 1 1 - - -  
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   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในระยะเวลา  

3 ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

-นักการภารโรง (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

1 1 1 1 - - -  

-พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป 
-คนงานทั่วไป 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

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

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

-นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 
(10-3-04-2102-002) 

1 1 1 1 - - -  

-นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก) 
(10-3-04-3201-001) 

1 1 1 1 -  - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

-นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก) 
(10-3-04-3204-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

-เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง/ชง) 
(10-3-04-4203-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) 
(10-3-04-4204-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ (ปวช.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

-ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปวช.) 1 1 1 1 - - -  
-ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.) 1 1 1 1 - - -  
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561-2563 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในระยะเวลา  

3 ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองช่าง (05)         

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

1 1 1 1 - - -  

-นายช่างโยธา  (ปง/ชง) 
(10-3-05-4701-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

-นายช่างไฟฟูา  (ปง/ชง) 
(10-3-05-4706-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ปวช.) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

-ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 1 1 1 - - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)         
-นักบริหารงานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น 
(10-3-06-2104-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

-  
- 

 
- 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (08)         
-นักบริหารการศึกษาระดับ ต้น 
(10-3-08-2107-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ 
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

-นักวิชาการศึกษา  (ปก/ชก) 
(10-3-08-3803-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

-ครู   (36-2-0298) 1 1 1 1 - - -  
-คร(ู36-2-0299) 1 1 1 1 - - -  
-คร(ู36-2-0300) 1 1 1 1 - - -  
-ครู (36-2-0549) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 

-ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561-2563 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในระยะเวลา  

3 ปี ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
กองสวัสดิการสังคม (11)         

-นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  
ระดับต้น 
(10-3-11-2105-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

-นักพัฒนาชุมชน  (ปก/ชก) 
(10-3-11-3801-001) 

1 1 1 1 - - -  

กองส่งเสริมการเกษตร (14)         
-นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น 
(10-3-14-2109-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของ  
ก.กลาง) 

รวม 40 40 40 40 - - -  
 

สรุปกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2561 - 2563) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

 
ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในระยะเวลา  

3 ปี ข้างหน้า 

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ส านักงานปลัด (01) 11 11 11 11 - - -  
กองคลัง (04) 9 9 9 9 - - -  
กองช่าง (05) 5 5 5 5 - - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 1 1 1 1 - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 2 2 2 2 - - -  
กองสวัสดิการสังคม (11) 1 1 1 1 - - -  
กองส่งเสริมการเกษตร (14) 1 1 1 1 - - -  

รวม 40 40 40 40 - - -  
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แทรกตาราเอกเซล 
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แทรกตาราเอกเซล 
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แทรกตาราเอกเซล 
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10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ป ี

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงสร้างส านักงานปลัด อบต. 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารท้องถิ่น) 

 

1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสด ุ
4.งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 

 

 

1.งานก่อสร้าง 
2.งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
3.งานประสาน
สาธารณูปโภค 
4.งานผังเมือง 

 

1.งานอนามัยและควบคุม
จัดการคุณภาพ 
2.งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
3.งานรักษาความสะอาด 

1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานกฎหมายและคดี 
4.งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
5. งานกิจการสภา 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น (1) 

ส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง) 
 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
 

กองการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
 

กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข) 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงาน 
สวัสดิการสังคม) 

 

กองส่งเสริมการเกษตร 
(นักบริหารงาน

การเกษตร) 
 

1.งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 
2.งานสังคมสงเคราะห์ 
3.งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตร ี

1.งานส่งเสริมการเกษตร 
2.งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.งานกิจการโรงเรียน 
4.งานกีฬาและสันทนาการ 
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ระดับ กลาง ต้น ชช ชพ ชก ปก อาวุโส ชง ปง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน - 1 - - 1 1 - - 2 4 1 
 

โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 

งานบริหารทั่วไป 
………..-…………. 

งานป้องกันฯ 
………….-…………. 

งานกฎหมายและคดี 
…………….-……….. 

งานนโยบายและแผน 

..................-................. 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น (1) 

งานกิจการสภา 

..................-................. 
 

-นักทรัพยากรบุคคล ชก (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
(1) 
-พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ (1) 
-นักการภารโรง (1) 
-คนงานท่ัวไป (1) 

-เจ้าพนักงานปูองกันฯ ปง. (1) 
-พนักงานขับรถบรรทุกน้ าฯ  
(1) 

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปก (1) 
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ระดับ กลาง ต้น ชช ชพ ชก ปก อาวุโส ชง ปง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน - 1 - - - - - - 1 3 - 
 

โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการเงิน 
นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น 

งานบัญชี 
………….-…………. 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
…………….-………….. 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
…………..-………….…. 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น(1) 

งานก่อสร้าง 
………..-…………. 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
………….-…………. 

งานผังเมือง 
…………….-………….. 

งานประสานสาธารณูปโภค 
…………..-………….…. 

 

-นักวิชาการเงินและบัญช ี

 (ปก/ชก) (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน 

 และบัญชี  (1) 
-นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก) (1) 
-เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (1) 

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
  (ปง/ชง) (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 

  จัดเก็บรายได้ (1) 
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ระดับ กลาง ต้น ชช ชพ ชก ปก อาวุโส ชง ปง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน - 1 - - - - - - - 2 - 
 
 

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 

-นายช่างโยธา  (ปง/ชง) (1) 
-ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 

-นายช่างไฟฟูา  (ปง/ชง) (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น (1) 

งานอนามัยและควบคุมจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

………..-…………. 

งานรักษาความสะอาด 
…………….-………….. 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
…………..-………….…. 
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ระดับ กลาง ต้น ชช ชพ ชก ปก อาวุโส ชง ปง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - 1 - 
 

โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

นักบริหารการศึกษา  ระดับต้น  (1) 

งานบริหารการศึกษา 
………..-…………. 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
………….-…………. 

งานกีฬาและสันทนาการ 
…………….-………….. 

งานกิจการโรงเรียน 
…………..-………….…. 

 

-พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (1) 

-ครู  (คศ.1) (4) 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (3) 
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 
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ระดับ กลาง ต้น ชช ชพ ชก ปก อาวุโส ชง ปง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - - 
 

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
           
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับ ต้น  (1) 

งานสวัสดิการพัฒนาและชุมชน 

………..-…………. 

งานสังคมสงเคราะห ์

………….-…………. 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี

…………….-………….. 

-นักพัฒนาชุมชน ชก (1) 
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ระดับ กลาง ต้น ชช ชพ ชก ปก อาวุโส ชง ปง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน - - - - - 1 - - - - - 
 

โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
           
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

นักบริหารงานการเกษตรระดับ ต้น (1) 

งานส่งเสริมการเกษตร 
………..-…………. 

งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
…………….-………….. 
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ระดับ กลาง ต้น ชช ชพ ชก ปก อาวุโส ชง ปง พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน - - - - - - - - - - - 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน                
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้                    
ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงาน                 
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ                     
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ปี  ตามรอบของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   การ
พัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน    ในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐ ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค ๔.๐ เช่นกัน โดยก าหนด   แนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

๑. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน                  
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน                  
และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน                   
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเอกออกไปให้แก่                    
ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับ             
กับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยัง
ต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอ
ว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอ
ให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียล
มีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือเป็นต้น 

๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า                   มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน   
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 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา  ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซ่ึงวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี
ต่อประชาชนและท้องถิ่น  ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

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

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 หน้า 51 จาก 52 

 

 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  
อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  หน้า 52 จาก 52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


