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แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
******************************************
1.หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เนื่องจากการกาหนดอัตรากาลังคนในองค์กรหนึ่ง จะต้องวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้กาลังคน จะมีความสัมพันธ์กับการกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และสวัสดิการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขึ้น
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง พนักงานส่วนตาบล กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด
อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความ
ยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล โดย
ให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อใช้
ในการกาหนดตาแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนด
ตาแหน่งพนั กงานส่วนตาบล โดยกาหนดแนวทางให้ องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบล เพื่อเป็ น กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่ วนตาบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบตจังหวัด)
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยก าหนดให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล แต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด ท าแผน
อัตรากาลัง เพื่อวิเคราะห์อานาจหน้ าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล วิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจังหวัด สระแก้ว (ก.อบต.จั งหวัด ) มี ม ติ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวัน ที่ 20 สิ งหาคม 2563 เห็ นชอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
1.4 จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั งกล่ า วองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยโจด จึ งได้ จั ด ท า
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้น

2.วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ
๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
๒.1.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด มีการกาหนดประเภทตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริ ห ารส่ วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-2๒.1.๓ เพื่ อให้ คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ งและการใช้ ตาแหน่ ง พนั ก งานส่ ว นต าบล พนั กงานครู ลู ก จ้างประจ าและ
พนั กงานจ้ างขององค์การบริห ารส่ว นตาบลห้ วยโจด ว่าถูกต้องเหมาะสมกับ ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการหรือไม่
๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยโจด
๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
และแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก
ภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒.1.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กาลังคน ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญกาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
2.2.๓ การจั ดทาแผนอัตรากาลัง ทาให้ ส ามารถพยากรณ์ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
2.2.๔ การจัดทาแผนอัตรากาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
2.2.๕ การจัดทาแผนอัตรากาลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล
และวางแผนให้ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของกรมส่ งเสริม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ นาไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้
2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. กรอบแนวคิด ขอบเขต ความสาคัญ และกระบวนการ ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
3.1.1 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพื่อให้สามารถทางานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

-3 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้ ส อดคล้ องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพกาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการกาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังใน
อนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower
planning)
 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จานวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ย วกับ อุป สงค์ และอุป ทานด้านกาลั งคน เพื่ อนาไปสู่ การกาหนดกลวิธีที่ จะให้ ได้กาลั งคนในจานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒ นากาลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือ
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางส าหรับ ดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ โดยการดาเนิ นการอย่างเป็น ระบบในกา ร
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้กาลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาทางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ ง การวางแผนกาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้น
เป็ น การระบุ ว่า องค์กรต้ อ งการจ านวน ประเภท และลั กษณะของต้น ทุ น มนุ ษ ย์ม ากน้อ ยเพี ย งใดทั้ งใน
ปัจจุ บัน และอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภ ารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้ าหมายที่
กาหนดไว้

-43.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้ สอดรับ กับแนวทางการบริห ารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย
กระจายอานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโจด ดังนี้

พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือ
ลั กษณะงานที่ มี ความต่ อเนื่ องในการท างาน มี อานาจหน้าที่ ในการสั่ งการบั งคั บ บัญ ชา ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลาดับชั้น กาหนดตาแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ลูกจ้างประจา : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจาต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกาหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือกาหนดตาแหน่ง
เพิ่ ม จากที่ มี อ ยู่ เดิ ม และให้ ยุ บ เลิ ก ต าแหน่ ง หากต าแหน่ งที่ มี อ ยู่ เดิ ม เป็ น ต าแหน่ งว่ า ง มี ค นลาออก หรื อ
เกษียณอายุราชการ โดยกาหนดเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
- กลุ่มงานสนับสนุน
- กลุ่มงานช่าง

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์
การกาหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจดเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
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-5(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กาหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมาก
ยิ่งขึ้น โดยจุดเน้ น คือ กาหนดสายงานที่สอดคล้ องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณ ภาพและปริ ม าณเป็ น อย่ างไรเพื่ อ ให้ ส ามารถบริห ารกาหนดอั ตราก าลั งให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สานักงานปลัด คุณ สมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด ส่วนใหญ่
จะเน้นที่เรื่องการวางแผน นโยบาย อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองคลัง คุ ณ สมบัติ ความรู้ ทั กษะ วุฒิ ก ารศึก ษา ที่ ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน
การบั ญ ชี การพัสดุ การจัดเก็บ รายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิ การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณ วุฒิ ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ งของแต่ ล ะสายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ งสามารถปฏิ บั ติ งานได้ เต็ ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่ าง คุณ สมบั ติ ความรู้ ทั กษะ วุฒิ การศึก ษา ที่ ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม คุ ณ สมบั ติ ความรู้ ทั ก ษะ วุ ฒิ
การศึ ก ษา ที่ ใช้ ในการบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ พ นั ก งานส่ ว นต าบล และพนั ก งานจ้าง ด ารงต าแหน่ งในกอง
การศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น ที่ เรื่อ งการวางแผนการศึ ก ษา การพั ฒ นาการศึ ก ษา
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
จะใช้ คุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ งของแต่ ล ะสายงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแต่ ล ะต าแหน่ งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (Demand Analysis)
เพื่ อ ก าหนดกรอบอั ต ราก าลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงาน จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า ง
กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ
เชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง
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Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควร
คานึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิ จ ารณาอัตรากาลั งด้านบนนั้ นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
Strategic objective
Supply Pressure
Spot-looking

Backward-looking

ISSUE
FTE

DRIVER



FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking

Forward-looking


Strategic
Objective



Driver

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

เมื่ อ น ากรอบแนวความคิ ด การวิ เคราะห์ อั ต ราก าลั ง (Effective Manpower Planning
Framework) มาพิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ที่มีอยู่ดังนี้

-7กระจกด้ านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยโจด บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดาเนินการ
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หาก
งานที่ทาอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจ จุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต การวางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการก่อสร้าง มีคุณวุฒิ
การศึกษา ด้านการก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร การสารวจ ฯลฯ จะบรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในส่วนของกองช่าง
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะ
งานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ดังนั้น
ในการกาหนด
อัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ ยน
ลักษณะการกาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ได้กาหนดอัตรากาลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่
บังคับบั ญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง
กาหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี
ลูกจ้ างประจา พนั กงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อ
สะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมี
เป็นสาคัญ
กระจกด้ า นที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็ น การน าข้ อ มู ล เวลาที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะคานวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

-8การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ
การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ
ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ
1 ปี x 6 ชั่วโมง = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 วัน x 6 ชั่วโมง = 1,380 ชั่วโมง หรือ 82,800 นาที
1. 230
คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
2. 6
คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 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: เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
(ที่ยึดโยงกับ ตัวชี้วัด (KPIs) และพัน ธกิจขององค์การบริห ารส่วนตาบลห้วยโจด) มายึดโยงกับจานวนกรอบ
กาลั งคนที่ต้องใช้ ส าหรับ การสร้างผลลั พธ์ที่พึ งประสงค์ให้ ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
(การตรวจประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กาหนดฝ่าย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
พิจ ารณาทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้ างในปั จจุบั นของแต่ล ะส่ว นราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ ว โดย
ปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากภายในอนาคต จะมีพนักงานส่วน
ต าบลเกษี ย ณอายุ ดั งนั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาถึ งการเตรีย มการเรื่ อ งกรอบอั ต ราก าลั งที่ จ ะรองรับ การ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่เหมาะสม
ขึ้น ทดแทนต าแหน่ งที่ จ ะเกษี ย ณอายุ อ อกไป เพื่ อ ให้ ส ามารถมี บุ ค ลากรปฏิ บั ติ งานต่ อ เนื่ อ ง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือ การสั มภาษณ์ ผู้บริห าร หรือ หั วหน้าส่ว นราชการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้ว ย นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยโจด และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือ
หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรากาลังกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะใกล้เคียงกัน
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จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลแซร์ อ อ ซึ่ งเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ มี ประชากร ขนาดใกล้ เคี ย งกั น บริบ ท
ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน จะพบว่าการกาหนดอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง มี
อัตรากาลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกาหนดตาแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว
การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
จึงยังไม่มีความจาเป็นต้องปรับเกลี่ยตาแหน่ง ลดตาแหน่ง หรือเพิ่มตาแหน่งแต่อย่างใด และ จานวนปริมาณ
คนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนตาแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง ได้
ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2564
ถึง 2566 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนตาบลจากการสอบ และทาให้พนักงานส่วนตาบล
เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6
องค์การบริห ารส่วนตาบลห้วยโจด ไดแตงตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ป
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลห้ วยโจด
เปนประธาน ปลั ด องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยโจด ผู้ อานวยการกองทุ กส่ ว นราชการ เปนกรรมการ
หัวหน้าสานักปลัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และนักทรัพยากรบุคคล เปนผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดทา
แผนอัตรากาลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
3.2.1 การวิเคราะหภารกิจ อานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริห ารส่ว น
ตาบลห้วยโจด ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพัฒ นาตาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู บริหารและ สภาพปญหาในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
3.2.2 กาหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วน
ตาบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดั บ ต าแหนง ให
เหมาะสม กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของกลุ่มงานตางๆ

-103.2.๔ กาหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อกาหนดความจาเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและ อานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจานวน
ขาราชการ ลูกจางประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง
3.2.๕ กาหนดประเภทตาแหนงพนักงานจาง จานวนตาแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ
อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
3.2.๖ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง
ไมเกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย
3.2.๗ ใหพนักงานส่วนตาบล ลูกจางประจาและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
3.3 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญ เป็นประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตาบล
การกาหนดอัตรากาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้
3.3.1 ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้ ว ยโจดสามารถวางแผนก าลั ง คนและเตรี ย มการรองรั บ กั บ เหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ า วไว้ ล่ ว งหน้ า (Early
Warning) ซึ่งจะช่วยทาให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
ลดความรุนแรงลงได้
3.3.2 ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปั จจุ บั น และในอนาคต องค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ วยโจด จึงสามารถวางแผนล่ วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.3.3 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ให้สอดคล้องกันทาให้การ
ดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กาลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได้
3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด โดยรวม

-113.3.6 การกาหนดกรอบอัต รากาลั งคนจะท าให้ ก ารลงทุ น ในทรัพ ยากรบุ ค คลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
3.3.7 ช่ ว ยท าให้ เ กิ ด การจ้ า งงานที่ เ ท่ า เที ย มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Equal
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น
3.4 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6
3.4.๑ แต่งตั้ งคณะกรรมการจัด ท าแผนอั ตราก าลั ง ๓ ปี ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6
3.4.๒ ประชุม คณะกรรมการจัด ท าแผนอั ตรากาลั ง ๓ ปี (ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6
3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยโจด
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด เช่น
กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (Supply Analysis)
3.4.๓ จัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด และส่ง
คณะกรรมการเพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสระแก้ว
3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้
อาเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
จากการสารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
พบปั ญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น 5 ปี ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565
แบงออกเปนดานตางๆ เพื่อสะดวกในการดาเนินการแกไขใหตรงกับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อน้าหรือรางระบายน้ายังไม่ทั่วถึง
1.2 การขาดแคลนน้าอุปโภค-บริโภค
1.3 การขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ
2. ปัญหาด้านการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานทา
2.1 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
- ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ
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2.2 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร
ปัญหาด้านสาธารณสุข และการอนามัย
3.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย
3.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
3.3 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
ปัญหาด้านน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
4.1 การขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง
4.2 ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ
ปัญหาด้านขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร
5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 มีการขุดดินลูกรังขายทาให้พื้นที่ทาการเกษตรไม่ได้
6.2 น้าในคลองชลประทาน/คลองธรรมชาติมีน้อยไม่สามารถทาการเกษตรได้
6.3 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
ปัญหาด้านการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
7.1 การรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
7.3 พนักงานต้องปรับปรุงกระบวนการทางาน ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ความต้องการของประชาชน
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ขุดลอกคลอง , สร้างสะพาน คสล. , วางท่อระบายน้า , ถนน คสล. , ถนนเพื่อการเกษตร
1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น
1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิต ทางการเกษตร
2.2 ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน
2.3 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย
3.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก
3.2 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
3.3 ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่อุบัติใหม่ กาจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัข
3.4 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
4. ความต้องการด้านน้ากิน - น้าใช้ เพื่อการเกษตร
4.1 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้า และกาจัดวัชพืช
4.2 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
5. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน

-135.2 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ
5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ
5.4 ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้าเสียลงคลอง
6.2 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขุดลอกคลองที่
ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืช
7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
7.1 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอื่นๆ
7.2 พนักงานปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในการแก้ ไขปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนในเขตพื้ น ที่ ต าบลห้ ว ยโจด ได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่ง
กาหนดให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด โดยกาหนดวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาของตาบลห้วยโจด คือ “ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล” ประกอบนโยบายการพัฒ นาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตาม
ความจาเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ อย่างจากัด การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตาบลห้วยโจดเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป สาหรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของตาบลห้วยโจด ได้กาหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ของตาบลห้วยโจด ไว้แล้วประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และจัดระบบการคมนาคมให้
เป็นระเบียบ ปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน
1.2 การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน การพัฒ นาและจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว อาคาร บ้านเรือน สนามกีฬา สวนสาธารณะ การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ

-14ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
-สนับสนุนการดาเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
-ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคมการสงเคราะห์ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของ
หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2.2 การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
แนวทางการพัฒนา
-พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้มั่นคง
2.3 การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
-จัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ,สถานที่ท่องเที่ยว,สนาม
กีฬา,สถานที่พักผ่อน,สวนสาธารณะ
-ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ
2.4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางการพัฒนา
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้
ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
-ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน พั ฒ นาระบบการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู้ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ พัฒ นาบุ คลากรทางการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งใน
ระบบและนอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-ส่ ง เสริ ม ท านุ บ ารุ ง ฟื้ น ฟู ศ าสนาและวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
-ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้
เพียงพอ แก่เด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
3.1 การพัฒนาด้านการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็น
แหล่งพืชพลังงานทดแทน
-ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
3.2 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-15แนวทางการพัฒนา
-พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ/แหล่งน้าชลประทาน ให้สามารถเก็บน้าไว้ใช้ได้ตลอดปี
-การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
-ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การปลู ก ป่ า อนุ รัก ษ์ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม บริห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
-ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
-พัฒนาฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถี
ชีวิตของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุม
กากับดูแลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
-ส่งเสริมและพัฒ นาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจ
-รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความสาคัญของระบอบประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5.ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กาหนดอานาจหน้าที่ในการ
พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจดจึงกาหนดการพัฒนา
ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(2) การสาธารณูปการ
(3) การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
(4) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(5) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(6) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

-162. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
(3) การป้องกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
(6) การจัดให้มีสวนสาธารณะ การพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(7) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตตาบล
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(3) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่น
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาน้า ป่าไม้ ที่ดิน สัตว์ป่า
การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(4) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

-17(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกาหนด ให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะ
แก้ ไขปั ญ หาขององค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ ว ยโจด ได้เป็น อย่างดี มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล โดย
คานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจดวิเคราะห์แล้วจึงพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง
ที่ต้องดาเนินการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาตาบลห้วยโจดในด้านต่างๆ
โดยกาหนดส่วนราชการเพื่อรองรับภารกิจต่างๆดังนี้
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง
การกาหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ
ภารกิจหลัก
1.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
กองช่าง
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สานักปลัด
3.ด้านการสาธารณสุขการเฝ้าระวังและควบคุม
สานักปลัด
โรคติดต่อ
4.ด้านการส่งเสริมการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภารกิจรอง
1.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัด
2.การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ
สานักปลัด
ทางการเกษตร
4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สานักปลัด
สิ่งแวดล้อม
5.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ทุกส่วนราชการ
7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้
ว่าองค์กรมีแรงขับ เคลื่ อน ไปยั งเป้ าหมายได้ดีห รือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่
ควรนามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้

-181. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุด
แข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้อง
หาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O ม าจ าก Opportunities ห ม าย ถึ ง โอ ก าส เป็ น ผ ล จ าก ก ารที่
สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจาก
จุดแข็งตรงที่ โอกาสนั้ นเป็ น ผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้ อม
ภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งการบริหารจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต. 1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทางาน
2. ท างานในลั ก ษณะเชื่ อ ความคิ ด ส่ ว นตั ว มากกว่ า
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียด
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
3. ขาดการประชุมวางแผนร่วมกันในระดับหน่วยงาน
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
4. ขาดการทางานเป็นทีม
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้ 5. ขาดการเชื่อมโยงระบบ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
6. การทางานแทนกันไม่ได้
โอกาส O
ข้อจากัด T
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ 1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา ของงาน
3. ชุมชนยั งมีความคาดหวังในตัว ผู้ บริห ารและการ 3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
ทางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

-19วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
ทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน
6. ส่งเสริมให้มีการนาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาส O
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโท
เพิ่มขึ้น
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์

ข้อจากัด T
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน การ ดาเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพี่น้อง
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้
ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึง
จะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต.
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จึงกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1.สานักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ งานธุรการ สารบรรณ
การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดทาร่างข้อบัญญัติ การจัดทาทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารการ
ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การให้คาปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบ
การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล การ
ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจั ดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุก
ประเภท ทะเบี ยนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-203.กองช่ าง มี ห น้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บการส ารวจ ออกแบบ การจั ดท าข้ อมู ลทางด้ าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการ
ควบคุ มอาคารตามระเบี ย บกฎหมาย งานแผนการปฏิ บั ติ งานการก่ อสร้างและซ่ อมบ ารุ ง การควบคุ มการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย
4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย การวางแผนการศึกษา การจัดบริการส่ง เสริมการศึกษา การ
เสนอแนะเกี่ ย วกับ การศึกษา ส่ งเสริ ม การวิจัย การวางโครงการ รวบรวมข้ อมูล สถิติ การศึ กษา เพื่ อน าไป
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจดกาหนดกรอบอัตรากาลังจานวนทั้งสิ้น 44 อัตรา ไม่มี
การกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบันเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปั ญ หาขององค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ วยโจด ว่ามี ภ ารกิจ อานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

8.1 โครงสร้าง
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัด อบต.
1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ

-211.4
1.5
1.6
1.7
-

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานอานวยการ
งานป้องกัน
งานฟื้นฟู
งานกิจการสภา อบต.
งานระเบียบข้อบังคับประชุม
งานการประชุม
งานอานวยการและประสานงาน
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนสังคม
สงเคราะห์
งานศูนย์เยาวชน
งานฝึกอบรมพัฒนาการ
งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และ ผู้พิการ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานข้อมูล
งานกิจการประปา
งานผลิตน้าประปา
งานประสานกิจการประปา

2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

1.4
1.5
1.6
1.7
-

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานอานวยการ
งานป้องกัน
งานฟื้นฟู
งานกิจการสภา อบต.
งานระเบียบข้อบังคับประชุม
งานการประชุม
งานอานวยการและประสานงาน
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนสังคม
สงเคราะห์
งานศูนย์เยาวชน
งานฝึกอบรมพัฒนาการ
งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และ ผู้พิการ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานข้อมูล
งานกิจการประปา
งานผลิตน้าประปา
งานประสานกิจการประปา

2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

-222.4
-

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
- งานออกแบบติดตั้งไฟฟ้า
- งานซ่อมแซมบารุงรักษาไฟฟ้า

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

2.4
-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
3.4 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
- งานออกแบบติดตั้งไฟฟ้า
- งานซ่อมแซมบารุงรักษาไฟฟ้า

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานการศึกษา
- งานการศึกษา
- งานบริหาร
- งานบริหาร
- งานแผนและวิชาการ
- งานแผนและวิชาการ
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- งานส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ
- งานส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น
จารีตประเพณีท้องถิ่น
- งานข้อมูล, และเผยแพร่ความรู้
- งานข้อมูล, และเผยแพร่ความรู้
- งานศูนย์วัฒนธรรม
- งานศูนย์วัฒนธรรม
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานการกีฬาและนันทนาการ

-23องค์ การบริหารส่ วนต าบลห้ วยโจด ได้ วิเคราะห์ การกาหนดตาแหน่ ง จากภารกิจที่ จะ
ดาเนิ นการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็ นว่าปริมาณงานในแต่ล ะส่วนราชการ
มีเท่าใด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตาแหน่งใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยนาผลการวิเคราะห์ตาแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
จานวนพนักงาน(อัตราที่มี)
ส่วนราชการ
งาน
พนักงาน ลจ.ประจา พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป
ปลัด อบต.
1
อบต.ห้วยโจด
รองปลัด อบต.
1
หัวหน้าสานักปลัด
1
งานบริหารงานทั่วไป
2
2
5
งานกฎหมายและคดี
1
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
1
สานักปลัด
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนสังคม
1
1
สงเคราะห์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
1
งานกิจการประปา
2
1
งานกิจการสภา
ผู้อานวยการกองคลัง
1
งานการเงิน
1
กองคลัง
งานบัญชี
1
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
1
1
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
1
1
ผู้อานวยการกองช่าง
1
งานก่อสร้าง
2
1
กองช่าง
งานผังเมือง
งานประสานสาธารณูปโภค
2
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ
1
กองการศึกษา
4
3
1
ศาสนาและ งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

-248.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ตาแหน่งที่ใช้ในการกาหนดและจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโจดที่มีในปั จจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มี เป็นตัวกาหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นในระยะเวลา 3 ปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด จึงกาหนดกรอบอัตรากาลัง เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสาฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักปลัด (01)
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นิติกร ชก.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก./ชก.
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปง.
ลูกจ้างประจา
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
คนงานประจารถขยะ (ทักษะ)
พนักงานผลิตน้าประปา (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงาน
คนงานประจารถขยะ
แม่บ้าน
พนักงานผลิตน้าประปา

กรอบอัตรา
กาลังเดิม
1

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
2564 2565 2566
1
1
1

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2564
-

2565
-

2566
-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-ว่างให้ยุบเลิก-

๑
1

๑
1

๑
1

๑
1

-

-

-

-ว่าง-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

๑

๑

๑

๑

-

-

-

1
2

1
2

1
2

1
2

-

-

-

2
2
1
1

2
2
1
1

2
2
1
1

2
2
1
1

-

-

-

-ว่าง-
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ส่วนราชการ
กองคลัง (04)
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.
เจ้าพนักงานพัสดุ ชง.
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.
ลูกจ้างประจา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง (05)
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายช่างโยธา ชง.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเช้า)
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (08)
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กรอบ
อัตรา
กาลังเดิม
1

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
2564 2565 2566
1

1

1

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2564

2565

2566

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-ว่างให้ยุบเลิก-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

-ว่าง-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

นักวิชาการศึกษา ปก.
1.ศพด.บ้านห้วยโจด

1

1

1

1

-

-

-

ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

*-ว่างรายงาน กสถ.

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก

*-ว่างรายงาน กสถ.
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ส่วนราชการ
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (08)
2.ศพด.บ้านคลองยาง
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
3.ศพด.บ้านบ่อนางชิง
ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
รวม

กรอบ
อัตรา
กาลังเดิม

กรอบอัตราตาแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า
2564 2565 2566

อัตรากาลังคน
เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ

2564

2565

2566

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
44

1
44

1
44

1
44

-

-

-

ข้อ 9 หน้า 27-29 ตามเอกสารเอ็กเซล
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

สานักปลัด
หัวหน้าสานักองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนสังคมสงเคราะห์
- งานกิจการสภา อบต.
- งานกิจการประปา

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (-ว่าง-)

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานประสานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (-ว่าง-)

- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด (จัดตั้งเอง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง (ถ่ายโอน)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง (จัดตั้งเอง)

-31โครงสร้างสานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

งานกฎหมายและคดี

งานนโยบายและแผน

งานบริหารทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชนสังคมสงเคราะห์

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง.) (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถบรรทุกน้า
เอนกประสงค์) (1)

- นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจา)

- นิติกร (ชก.) (๑)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก.) (1)
ปก./ชก. (-ว่าง-)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (๑)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (1)
(รถบรรทุกขยะ) (1)
- คนงานประจารถขยะ (ทักษะ) (1)
- คนงานประจารถขยะ (2) *
- แม่บ้าน (1) *
- คนงาน (2) *
ฯลฯ

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น

งานกิจการสภา
งานกิจการประปา

(1)

- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1) (-ว่าง-)

- พนักงานผลิตน้าประปา
(ทักษะ) (2)
- พนักงานผลิตน้าประปา (1) *
วิชาการ

ทั่วไป

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

1

-

-

1

2

-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน

-

1

1

พนักงานจ้าง

อาวุโส

ลูกจ้าง
ประจา

ภารกิจ

ทั่วไป*

-

1

7

6

รวม

20

-32โครงสร้างกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (-ว่าง-)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ชง.) (๑)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (-ว่าง-)

ระดับ
จานวน

งานการเงิน
- เจ้าพนักงานเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจา) (1)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
1

กลาง
-

สูง
-

งานบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (1)

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

ชานาญการ
1

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง

ทั่วไป
ชานาญงาน
2

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

1

รวม
ภารกิจ
2

ทั่วไป*
-

7

-33โครงสร้างกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค

- นายช่างโยธา (ชง.) (1)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

ระดับ
จานวน

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเช้า) (๑)

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
1

กลาง
-

สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
-

ชานาญการ
-

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
1

พนักงานจ้าง

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

-

รวม
ภารกิจ
3

ทั่วไป*
-

6

-34โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (-ว่าง-)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1)
- ครู (3)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (2)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) *

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
1

กลาง
-

สูง
-

วิชาการ
ปฏิบัติการ
3

ชานาญการ
1

ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

พนักงานจ้าง

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

ลูกจ้างประจา
อาวุโส
-

-

ภารกิจ
3

ทั่วไป*
1

รวม
9

-35ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 62-3-00-1101-001
(นายราเชน ขันตรีจติ ร์)

สานักปลัด
พนักงานส่วนตาบล
1.หัวหน้าสานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
62-3-01-2101-001
(นายศานติ วงษ์สอาด)
2.นิติกรชานาญการ
62-3-01-3105-001
(นางสาวรจนา แสงทวี)
3.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
62-3-01-3102-001
(นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญญาณานันท์)

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
62-3-01-3103-001 (-ว่าง-)
5.เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
62-3-01-4101-001
(นางสาวณัชชา ณัฐภัคศุภิดา)
6.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบตั ิงาน
62-3-01-4805-001
(นางสาวพรชิตา แก้วม่วง)

กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
1.ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
62-3-04-2102-001 (-ว่าง-)
2.นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
62-3-04-3201-001
(นางสาวพุทธรักษา จานงค์จิตร์)
3.เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
62-3-04-4203-001
(นายเฉลิมพล ภัคคะธารา)
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชานาญงาน
62-3-04-4204-001
(นางสาวญาณ์นิษฐา สุขศิริปัญโญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 62-3-00-1101-002
(นางสุรีย์พร บุญสร้าง)

กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
1.ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
62-3-05-2103-001
(นายชวลิต แก้วก่า)
2.นายช่างโยธาชานาญงาน
62-3-05-4701-001
(นายกุศล คนฉลาด)
3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
62-3-05-4101-002
(นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญณะอินทร์)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พนักงานส่วนตาบล
1.ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
62-3-08-2107-001 (-ว่าง-)
2.นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
62-3-08-3803-001
(นางสาวชยาภัค เกษทองมา)
3.ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
62-3-08-6-6-00180
(นางอนงค์ ศรีชาญชัย)
4.ครู
62-3-08-6-6-00181
(นางบุญส่ง ปุ้ยนอก)
5.ครู
62-3-08-6-6-00182
(นางวชิรา พันธะกุล)

-36สานักปลัด
ลูกจ้างประจา
1.นักพัฒนาชุมชน ล.0001
(นายประดิษฐ ฤทธิ์มนตรี)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวสมัย ขอดทอง)
2.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (-ว่าง-)
3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ) (นายสุพิศ นาอูบ)
4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์)
(นายสมบัติ พุ่มบัว)
5.คนงานประจารถขยะ (ทักษะ)
(นายสมัย หวังอาษา)
6.พนักงานผลิตน้าประปา (ทักษะ)
(นายจักรกฤษณ์ นิลศิริ)
7.พนักงานผลิตน้าประปา (ทักษะ)
(นายสนิท กุลศิริ)
พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงาน
(นายอาทิตย์ คาอ้อ)
2.คนงาน
(นายธวัชชัย กระสิน)
3.แม่บ้าน
(นางจาลอง บุตรศรี)
4.คนงานประจารถขยะ
(นายประสิทธิ์ สุขเกษม)
5.คนงานประจารถขยะ
(นายสมาน อู่สุวรรณ)
6.พนักงานผลิตน้าประปา
(นายวินัย หวังอาษา)

กองคลัง
ลูกจ้างประจา
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ล.0003
(นางวิไลลักษณ์ จันทร์ภูวงศ์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวรจนา หวังอาษา)
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(-ว่าง-)

กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายจิรวัส ลา)
2.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายพัชระ ศรีชาญชัย)
3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเช้า)
(นายกกฤษฎา จันทร์ภักดี)

กองการศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
(นางปวีณา พาวงษ์)
(ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยโจด)
2.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวโสมนัส วรรณศรี)
(ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบ่อนางชิง)
3.ผูด้ ูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางบุษรา บรรณสาร)
(ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองยาง)
พนักงานจ้างทั่วไป
1.ผูด้ ูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวเพ็ญนภา นามแย้ม
(ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยโจด)

ข้อ 11 หน้า 37-40 ตามเอกสารเอ็กเซล
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด กาหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัดทุกระดับขั้น โดย
มุ่ ง เน้ น ไปที่ พั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ศ นคติ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิ ทธิผล ตามรอบการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปใน
การปฏิบั ติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริห าร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านอื่น ๆ ที่
จาเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ
คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส ใน
การทางาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการตรวจสอบการทางานระหว่างกันและเปิดกว้างซึ่งการมีส่วน
ร่วม การสร้างเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทางานที่ต้อ งเข้าใจประชาชนเป็นหลัก
ทางานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นสาคัญ การอานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ เพื่อเปิดโอกาสตอบโจทย์
การทางานร่วมกัน องค์การบริหารส่ว นตาบลห้ วยโจด มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาส
ให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ ของหน่วยงานด้วย
3. การก าหนดแนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะด้ านดิ จิ ทั ล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยโจด จะยึ ด ถื อ
ปฏิบัติการดาเนินการตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือ
สารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment)
โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการพัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด
ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ตามแนวทางข้างต้นนั้น กาหนดให้ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับ
การพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ
การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้
งานเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลบังเกิ ดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒ นาแรกจะเน้นที่การ
พัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น
 การบริหารโครงการ
 การให้บริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น
ส่วนการพัฒ นาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ มีความสาคัญ อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดารง
ตาแหน่ ง ในสั งกัดนั้ น มีที่ มาของแต่ล ะคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่ ต่ างภาค ต่ างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒ นา
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสาคัญประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วน
ตาบลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ประกอบด้วย
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การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
การบริการเป็นเลิศ
การทางานเป็นทีม

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
มีหน้ าที่ดาเนิน การให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่ วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2.การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4.การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6.การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
********************************************

ภาคผนวก

