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ค าน า 

 
  การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  (ปรับปรุงครั้งที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการใช้อัตราก าลังคน  พัฒนาก าลังคนในองค์กร  ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจดได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้สามารถคาดคะเนได้
ว่าในอนาคตจะมีการใช้อัตราก าลังของพนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ต าแหน่งใด  จ านวนเท่าใด  จึงจะ
เหมาะสมกับปริมาณงาน  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร  และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ  40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดจึงได้มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับงาน  และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า   การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
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แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563   
(ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
****************************************** 

 

1.หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะต้องวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการ
ใช้ก าลังคน  จะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และ
สวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ขึ้นตาม 
  1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.กลาง)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สระแก้ว  (ก.อบต.จังหวัด)   ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด   ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  
ปริมาณ  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  เพ่ือใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด   

1.2  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด)  ได้มีมติเห็นชอบ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  25  มิถุนายน  
2557  โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็น
กรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  โดยให้เสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบตจังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  วิเคราะห์  อ านาจหน้าที่  และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดมีปริมาณงานเกี่ยวกับงานพัสดุ,งานบริหารการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนมาก  ประกอบกับพนักงานจ้างทั่วไปมีคุณสมบัติในการปรับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ    
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์  และประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
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๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง  
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
   ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคญั  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 
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 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาท างานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการ
เพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
ก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้”  
โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุ
ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร และ
รวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
จากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

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

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ
อย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานใน
องค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผน
ก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

      การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
กับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น    ก าหนด
ต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

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

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

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

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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แผนภูมิอัตราก าลัง  แสดงสัดส่วนบุคลากรในสังกัด 
อบต.ห้วยโจด

แผนภูมิอัตราก าลัง  แสดงสัดส่วนบุคลากรในสังกัด อบต.
ห้วยโจด
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(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากท่ีสุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น
อย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ 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  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

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

 
  เมื่ อน ากรอบแนวความคิ ดการวิ เคราะห์ อัต ราก าลั ง  (Effective Manpower Planning 

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

 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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“Any study of manpower allocation must take 
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American Academy of Political and Social Science  
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กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหาก
งานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การวางแผนอัตราก าลังคนใน
ด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุ
บุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการก่อสร้าง  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการก่อสร้าง  วิศวกรรม
ศาสตร  การส ารวจ  ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองช่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ดังนั้นในการก าหนด 

อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

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

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

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ห้วยโจด 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    ดังนี้ 

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

 

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 าบลห้วยโจด 
(ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่
ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  (การตรวจประเมิน LPA)    

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 
3 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ 
งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด พิจารณาทบทวน
ว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากภายในอนาคต  จะมีพนักงานส่วนต าบล
เกษียณอายุ  ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมข้ึนทดแทนต าแหน่งที่
จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
ปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลแซร์ออ  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะใกล้เคียงกัน 
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแซร์ออ  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศ
ใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มี
อัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึง
ยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวนปริมาณคนที่มี
อยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง ได้ขอใช้บัญชี
จากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิ มขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   
(ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

       องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  (ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  ซึ่งประกอบดวย  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนัก
ทรัพยากรบุคคล  เปนเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่มงานตางๆ 
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 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด โดยใหหัวหนา 
สวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ 
อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ ลูกจาง
ประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

                      3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
       การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
นั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด โดยรวม 
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3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

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

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
(ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

  3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
  3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย

โจด 
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เช่น  

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด และส่ง

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  (ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  

   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  (ปรับปรุงครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)   

   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 
อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด พบ

ปัญหาและความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2561 – 2564  
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น   

1.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
         1.1  การก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ท่อน้ าหรือรางระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง 
          1.2  การขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค 
          1.3  การขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

2. ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานท า 
          2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
                 - ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
                 - ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 



 

           2.2  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
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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 และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 

5.  ปัญหาขาดความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
5.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

            5.2  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
6.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

6.1  มีการขุดดินลูกรังขายท าให้พ้ืนที่ท าการเกษตรไม่ได้ 
   6.2  น้ าในคลองชลประทาน/คลองธรรมชาติมีน้อยไม่สามารถท าการเกษตรได้  

            6.3  คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 
7.  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     7.1   ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
    7.2   การรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  7.3   พนักงานต้องปรับปรุงกระบวนการท างาน  ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

ความต้องการของประชาชน 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

          1.1  ขุดลอกคลอง  , สร้างสะพาน คสล. ,  วางท่อระบายน้ า , ถนน คสล. , ถนนเพื่อการเกษตร 
           1.2  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
          1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 

2. ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 
          2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิต ทางการเกษตร 
           2.2  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน 
           2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
           2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 
           3.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามยัแม่ และเด็ก 
           3.2  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
           3.3  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข 
           3.4   ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

4. ความต้องการด้านน้ ากิน  - น้ าใช้ เพ่ือการเกษตร 
           4.1  ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช 
           4.2  ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

5. ความต้องการด้านความรู้ เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 



 

           5.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 
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           5.2  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
           5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
           5.4  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
            6.1  รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 
            6.2  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน 
และก าจัดวัชพืช 

7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
            7.1  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอ่ืนๆ 
            7.2  พนักงานปรับปรุงกระบวนการและวิธีการท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

5.ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดนั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและ
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนา  4  ปี  ประจ าปี  2561 – 2564  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา 4 ปี ตามวิสัยทัศน์ของต าบลห้วยโจดคือ  “ชุมชนเข้มแข็ง  ยกระดับคุณภาพชีวิต  พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้
เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบลห้วยโจดเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของต าบลห้วยโจด  ได้ก าหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  ของต าบลห้วยโจด  ไว้แล้วประกอบด้วย 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบ  ปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ   และย่านชุมชน 
  1.2  การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค -บริโภค  การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน  สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ  
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ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
 2.1  การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
-ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
-สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
-ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การพัฒนาสังคมการสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตผู้สูงอายุ  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  -ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของ
หมู่บ้าน  ชุมชน  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 2.2  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
แนวทางการพัฒนา 
-พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์   ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้มั่นคง 

 2.3  การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
-จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค  การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ,สถานที่ท่องเที่ยว,สนาม 

กีฬา,สถานที่พักผ่อน,สวนสาธารณะ 
  -ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 

 2.4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ 

ทันสมัย  เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  -ส่งเสริมการเรียนการสอน  พัฒนาระบบการศึกษา  ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ขยายโอกาสทางการศึกษา  เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  -ส่งเสริมท านุบ ารุง  ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  โบราณสถานที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  -ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ  
แก่เด็กและเยาวชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3    ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
  3.1  การพัฒนาด้านการเกษตร   

แนวทางการพัฒนา 
-ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รองรับการเป็นแหล่ง 

พืชพลังงานทดแทน 
  -ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป  การพัฒนาคุณภาพ  การเกษตร
ปลอดสารพิษ  เกษตรทฤษฎีใหม่  และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
  3.2  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนา 

  -พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
  -การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
  -ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า  อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  

ยุทธศาสตร์ที่  4    ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   

แนวทางการพัฒนา 
-ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  -พัฒนาฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  5    ด้านการการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 
-ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ควบคุม  ก ากับ 

ดูแลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
  -ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ให้มีความทันสมัย  น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือรองรับการถ่าย
โอนภารกิจ 
  -รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน  ตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย  และการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง  การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ยังได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้าน และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) ) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2) ) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3) ) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4) ) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5) ) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6) ) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) ) 



 

(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ                
(มาตรา 68 (4) )  
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(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา 16 (10) ) 

(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) ) 
(6)  การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
      (มาตรา 16 (5) ) 
(6) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) ) 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4) ) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรพัย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8) ) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13) ) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3) ) 
(5) การรกัษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง  

(มาตรา 16 (17) ) 
(6) การควบคมุอาคาร (มาตรา 16 (28) ) 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ  ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(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) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11) ) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6) ) 

                           (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) ) 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7) ) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2) ) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) ) 

 6.  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5) ) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) ) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา17 (18) ) 
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 7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3) ) 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9) ) 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16) ) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 17 (3) ) 
(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17 (16) ) 
ภารกิจทั้ง  7   ด้านตามที่กฎหมายก าหนด ให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถจะ  

แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้เป็นอย่างดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  
           ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

            ภารกิจรอง 
   1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

  2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  3.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
       4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
 
7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค
ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง



 

ขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อน
ที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
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1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1   S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย

ภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็ง
ด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2   W มาจาก Weaknesses  หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธี
ในการแก้ปัญหานั้น     

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1   O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม 

ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น 
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ 
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม  
ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด (ระดับตัวบุคลากร) 

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

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

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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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด (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 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ์ แ ล ะกลุ่ ม พ รรค พ วก จ าก 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เค รื อญ าติ ใน ชุ ม ช น  ก าร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความ รู้ ที่ มี จ ากั ด ท า ให้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พู น ความ รู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จึงก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  ได้แก่ 
 1.ส านักงานปลัด   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  งานธุรการ สารบรรณ การ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบัญญัติ การจัดท าทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารการด าเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การให้ค าปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับ
บัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล การด าเนินการเกี่ยวกับการ
อนุญาตต่างๆ และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จบ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 



 

ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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 3.กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย การวางแผนการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การ
เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ รวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา เพื่อน าไปประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

8.  โครงสรา้งการก าหนดสว่นราชการ 
       จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรก
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่รองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปแบบของ
งานและในระยะต่อไป  เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น  และองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้  ดังนี้ 

8.1  โครงสรา้ง  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1   งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 

1.2  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 

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

1.2  งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 



 

- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 

- งานป้องกัน 
- งานฟ้ืนฟู 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

1.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

1.6  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนสังคม 
       สงเคราะห์ 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และ ผู้พิการ   

ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานข้อมูล 

1.7    งานกิจการประปา 
   -      งานผลิตน้ าประปา 
   -      งานประสานกิจการประปา 
 

2.  กองคลัง 
2.1   งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2   งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

1.5  งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

1.6   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนสังคม 
       สงเคราะห์ 
- งานศูนย์เยาวชน 
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และ ผู้พิการ   

ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานข้อมูล 

1.7     งานกิจการประปา 
   -      งานผลิตน้ าประปา 
   -      งานประสานกิจการประปา 
 

2.  กองคลัง 
2.1   งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

2.2   งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 



 

2.4   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

2.4   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
3.  กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

 

3.  กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานผังเมือง 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 



 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.1   งานบริหารการศึกษา 
- งานการศึกษา 
- งานบริหาร 
- งานแผนและวิชาการ 

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
-      งานส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   
       จารีตประเพณีท้องถิ่น 
- งานข้อมูล, และเผยแพร่ความรู้ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 
-    งานการกีฬาและนันทนาการ   

3.4   งานประสานสาธารณปูโภค  
- งานประสานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
- งานออกแบบติดตั้งไฟฟ้า 
- งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 

 

4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.1   งานบริหารการศึกษา 
- งานการศึกษา 
- งานบริหาร 
- งานแผนและวิชาการ 

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ                    

วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
- งานข้อมูล, และเผยแพร่ความรู้ 
- งานศูนย์วัฒนธรรม 
- งานการกีฬาและนันทนาการ   

 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
จากภารกิจที่ จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี  ซึ่ งเป็นตัวสะท้อนให้ เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมี เท่าใด เพ่ือน ามาวิ เคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
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คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว  (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว) ได้มีมติในที่

ประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21  มกราคม  2552  เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจาก
ขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  ปัจจุบันมี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็น
ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายข้าราชการประจ า โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ  
มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  

1. ส านักงานปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล 8 อัตรา  
1.2 ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา 
1.3 พนักงานจ้าง  13 อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล 4 อัตรา 
2.2 ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา 
2.3 พนักงานจ้าง  1 อัตรา 



 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล 3 อัตรา 
3.2 พนักงานจ้าง  3 อัตรา 

4. กองการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
4.1 พนักงานส่วนต าบล 2 อัตรา 
4.2 พนักงานครู  3 อัตรา 
4.3 พนักงานจ้าง  4 อัตรา 

 

 การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2563  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า 
ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 4 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่
ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน 
ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มา
เปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง   
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน  (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

บริหารทั่วไป 2 - 2 6 
นโยบายและแผน 1 - 1 - 
กฎหมายและคดี 1 - - - 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 1 - 
กิจการสภา - - - - 
สวัสดิการและพัฒนาชุมชนสังคมสงเคราะห์ - 1 - - 
กิจการประปา - - - 3 
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ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน  (อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

กองคลัง 

การเงิน 1 - - - 
บัญชี - 1 - - 
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - 1 - 
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - - - 

กองช่าง 

ก่อสร้าง 3 - 1 - 
ออกแบบและควบคุมอาคาร - - - - 
ผังเมือง - - - - 
ประสานสาธารณูปโภค - - 2 - 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริหารการศึกษา 5 - 2 1 
การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

- - - - 
 



 

เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  มาก าหนด
ต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  ใน  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   1.ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก 
  2.ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
  3.ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
  4.ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  5.ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ต าแหน่งพนักงานท่ีก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการคมนาคมสะดวก 

-พัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวสูป่ระชาคมอาเซียน 
โดยการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบยีบ 
ปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟ
บริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 

-ปลัด อบต. 
-รองปลัด อบต. 
-ผอ.กองช่าง 
-นายช่างโยธา,ผช.นายช่างโยธา,ผช.นายช่าง
ไฟฟ้า 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-นิติกร 

ยุทธศาสตร์ที่  2    
การพัฒนาประชาชนมีคณุภาพ 

-พัฒนาความปลอดภยัและคุณภาพชีวิต  ส่งเสริม
สนับสนุนด้านการสาธารณสุข  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

-ปลัด อบต. 
-รองปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลดั 
-นักพัฒนาชุมชน 
-เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์,รถบรรทุกขยะ) 
-คนงาน,คนงานประจ ารถขยะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ต าแหน่งพนักงานท่ีก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่  2    
การพัฒนาประชาชนมีคณุภาพ 

-แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้  โดยการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ์ 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ียั่งยืนมีรายได ้

ปลัด อบต. 
-รองปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลดั 
-นักพัฒนาชุมชน 

-พัฒนาการบริการพื้นฐาน โดยจดัหาน้ าอุปโภค-บริโภค 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีราชการ สถานท่ีท่องเที่ยว 
สนามกีฬา สถานท่ีพักผ่อน สวนสาธารณะ 

-ผอ.กองช่าง 
-นายช่างโยธา,ผช.นายช่างโยธา 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 (รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์,รถบรรทุกขยะ) 
-คนงาน,คนงานประจ ารถขยะ 

-พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา โดยการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมัย ส่งเสรมิการ
เรียนการสอน พัฒนาระบบการศกึษา ส่งเสรมิความรู้
ด้านภาษาตา่งประเทศ ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟื้นฟูศาสนา
และวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลป 

-ปลัด อบต. 
-รองปลัด อบต. 
-ผอ.กองการศึกษาฯ 
-นักวิชาการศึกษา 
-พนักงานครู 



 

วัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณสถานท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น สนับสนุนด้านการกีฬา พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการกีฬาให้เพยีงพอแก่เด็กและเยาวชน 

-ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
-ผู้ดูแลเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร 

-พัฒนาด้านการเกษตร โดยการส่งเสรมิ สนับสนุนการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่มคีุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพการเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสรมิการปลกูพืชสมุนไพร 

-ปลัด อบต.  -รองปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลดั 
-นักพัฒนาชุมชน 

-การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
บริหารจดัการแหล่งน้ าธรรมชาต/ิแหล่งน้ าชลประทาน 
ให้สามารถเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี จดัการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่างๆ ก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู น้ าเสยี  
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรกัษ์และพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

-ปลัด อบต.   -รองปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลดั   -ผอ.กองช่าง 
-นายช่างโยธา,ผช.นายช่างโยธา 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 (รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์,รถบรรทุกขยะ) 
-คนงาน,คนงานประจ ารถขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่  4    
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

-พัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนเครือข่ายประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พัฒนาและฟื้นฟูสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อ
ต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน 

-ปลัด อบต.  -รองปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลดั  -นักพัฒนาชุมชน 
-เจ้าพนักงานธุรการ 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การบริหารจัดการ 

-พัฒนาการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน ควบคุมก ากับดูแลด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ปรับปรุงสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึง
ความส าคญัของระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การปกครองท้องถิ่นโดยยดึมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข 

-พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  (ปรับปรุงครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562) 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์  ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ใน
ภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 
 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา          
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม / ลด 
หมายเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                        
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด         
หัวหน้าส านักปลัด                         
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)      

1 1 1 1 - - -  

นิติกร ชก. 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล ปก. 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ปง./ชง. 

1 1 1 1 - - - -ว่าง- 
ขอใช้บัญชี กสถ. 

ลูกจ้างประจ า         

นักพัฒนาชุมชน   1 1 1 1 - - - -ว่างให้ยบุเลิก- 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ ๑ ๑ ๑ - - - -ว่าง- 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ)         

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
 (รถบรรทุกขยะ) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงานประจ ารถขยะ  (ทักษะ) - - 1 1 - +1 - ตัดโอนต าแหน่งจาก
พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงาน 2 2 2 2 - - -  
คนงานประจ ารถขยะ 3 3 2 2 - -1 

 
- ตัดโอนต าแหน่งไปเป็น

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

แม่บ้าน 1 1 1 1 - - -  
พนักงานผลิตน้ าประปา 3 3 3 3 - - -  

กองคลัง         

ผู้อ านวยการกองคลัง                                                   
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

1 1 1 1 - - - -ว่าง- 
ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการ



 

สอบคัดเลือก,คัดเลือกที่ 
ก.อบต.ด าเนินการ 
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ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา          

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม / ลด หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2561 2562 2563  

กองคลัง         
นักวิชาการเงินและบญัชี  ชก. 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ  ชง. 1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ชง. 1 1 1 1 - - -  

ลูกจ้างประจ า         

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - - -ว่างให้ยบุเลิก- 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  - - 1 1 - +1 - ก าหนดเพิ่ม 
กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง                            
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)    

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา  ชง. 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ  ปง. 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ)         
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(รถกระเช้า) 

1 1 1 1 - - -  

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

        

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม                                         
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - -ว่าง- 
ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือก,คัดเลือกที่ ก.อบต.
ด าเนินการ 

นักวิชาการศึกษา  ปก. 1 1 1 1 - - -  
1.ศพด.บ้านห้วยโจด         

คร ู 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 - - - -1 - -ยุบเลิก 

พนักงานจ้างทั่วไป         

ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) - - 1 1 - +1 - -ก าหนดเพิ่ม 
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ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา          

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม / ลด หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2561 2562 2563  

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

        

2.ศพด.บ้านคลองยาง         
คร ู 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - 1 1 - +1 - ตัดโอนต าแหน่งจาก

พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานจ้างทั่วไป         

ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 1 1 - - - -1 - ตัดโอนต าแหน่งไปเป็น
พนักงานจ้างตามภารกจิ 

3.ศพด.บ้านบ่อนางชิง         

คร ู 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  

รวม 43 43 44 44 - +4/-3 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ  9  หน้า  27-29  ตามเอกสารเอ็กเซล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคดี 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานกิจการสภา 
6. งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน 
    และสังคมสงเคราะห์ 
7. งานกิจการประปา 
 
 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 
1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 
1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานผังเมือง 
4.งานประสานสาธารณูปโภค 
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10. แผนภูมิโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

         ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
             (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1) 
                       

         
       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

              (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 
    
                   
        
 
 
 
 
 
   
 
     
  
 
 

 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานการศาสนา วัฒนธรรม 
   ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ 
   นันทนาการ 
 
 
5.ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
 



 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานส่วนต าบล 

- พนั      - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (-ว่าง-) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- พนักง   - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์) (1) 
 
 
  
 

  
-
 
เ

          -31- 
โครงสรา้งของส านักงานปลัด อบต. 

 

                
       หัวหน้าส านักปลัด  
      (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 
          

                
  

 
 

       
                                                        

                                   
 
               
              
    
      
         

  
  
 

                          
          
 
          
  
 

ระดับ อท.ต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป 

จ านวน 1 1 2 - 2 1 4 9 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนสังคมสงเคราะห์ 
ลูกจ้างประจ า   
นักพัฒนาชุมชน (1) 

งานกิจการประปา 
พนักงานจ้างทั่วไป 

- พนักงานผลิตน้ าประปา (3) 
 

งานบริหารทั่วไป 
พนักงานส่วนต าบล 
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (1)     
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)  (1) 
 

พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานประจ ารถขยะ (3)  
- แม่บ้าน (1)    
- คนงาน  (2)              
   
 
 
 
  
 
                           

งานนโยบายและแผน 
พนักงานส่วนต าบล 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานกฎหมายและคดี 
พนักงานส่วนต าบล 
- นิติกรช านาญการ (1) 

งานกิจการสภา 
 



 

งานการเงิน 
 ลูกจ้างประจ า 
 -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (1)  
 

งานบัญชี 
พนักงานส่วนต าบล 
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  (1)  
   

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
พนักงานส่วนต าบล 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัตงิาน (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (1)     
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โครงสร้างกองคลัง 
 

                                                                                         ผู้อ านวยการกองคลัง                                                    
                                                                              (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (-ว่าง-) 
                                                                                                    
 

 
 
                            
                                                                             
 
  
 
 
 
 
 
     
                        
                          

 
 
 
 

 
 
 

ระดับ อท.ต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป 

จ านวน 1 - 1 1 1 1 1 - 

       
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
พนักงานส่วนต าบล 
- เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน (1) 



 

งานก่อสร้าง 
พนักงานส่วนต าบล 
-นายช่างโยธาช านาญงาน (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน (-ว่าง-) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (1) 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง 

งานประสานสาธารณูปโภค 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  (-ว่าง-) 
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)  
(1) 
 
 

          -33- 
                                                                                                                       

           โครงสร้างกองชา่ง 
 

                                                                                       ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                                                                    (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (-ว่าง-) 
                                                                                                             
  
 

 
       
                                 

 

 
     
 

 
 
            
     

             
 
 
  
 

ระดับ อท.ต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป 

จ านวน 1 - - 1 1 - 3 - 
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      โครงสร้างกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ระดับ อท.ต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป 

จ านวน 1 - 1 - - - 3 3 1 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                             
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (-ว่าง-) 

งานบริหารการศึกษา 
พนักงานส่วนต าบล 
-  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ (-ว่าง-) 
พนักงานครู 
-  ครู (คศ.1)  (3) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (2) 
- ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (-ว่าง) 
พนักงานจ้างทั่วไป       
- ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป)  (1) 
 
 

  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ  11  หน้า  35-38  ตามเอกสารเอ็กเซล 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับขั้น  โดย
มุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  
คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  ใน
การท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วน
ร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชนเป็นหลัก 
ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์
การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้
ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาส
ให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับ
การพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  
การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การ
พัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารง
ต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนา
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วน
ต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

 การบริการเป็นเลิศ 

 การท างานเป็นทีม 
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13. ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 
  1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
  3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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