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1. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง 

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง 

คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน  

ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2558 – 2560  ขององคการบริหารสวนตําบล 

โนนเมืองพัฒนาจะสิ้นสุดลงในวันท่ี  30  กันยายน  2560    ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึง

จําเปนตอง จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563   ใหสอดรับและสัมพันธกับแผน

อัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ  เพ่ือใหการบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่อง  

โดยใชหลักการและวิธีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 

    1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา

ตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด 

อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก 

ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะตองจายในดานบุคคล 

โดยใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการกําหนด

ตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 

      1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของ

องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยเสนอให

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการบริหารสวน

ตําบลโนนเมืองพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการ

บริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง 

และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 ข้ึน 

 



 

 

2. วัตถุประสงค และ ประโยชนท่ีจะไดรับ   

 2.1 วัตถุประสงค จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป 

2.1.1  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานท่ี

เหมาะสม ไมซํ้าซอน 

    2.1.2  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง 

โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตามกฎหมายจัดต้ังองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

    2.1.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

    2.1.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรขององคกร

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

    2.1.5 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ

แตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เกิดประโยชนตอ

ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดเปนอยางดี 

    2.1.6  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ

บริหาร งานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.2 ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป 

2.2.1 ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 

2.2.2 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การบริหาร สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 

2.2.3 การจัดทําแผนกําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม
การรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 

2.2.4 การจัดทําแผนกําลัง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดาน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 



 

2.2.5 การจัดทําแผนกําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

2.2.6 เปนตนแบบท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในภาคราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความสําคัญ  และกระบวนการ ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป 

3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ
องคกร ซ่ึงนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 

 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมาทํางานใหบรรลุ
เปาหมายองคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพ่ือใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้นในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษยท่ีองคกร
ตองการเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร 

• International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการวิเคราะห
สภาพกําลังคนขององคกรท่ีมีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามีสวนตางของความ
ตองการอยางไร เพ่ือท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีวาง
ไว” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองการกําลังในอนาคตท่ีจะทําใหองคกร
บรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (Mission-based manpower planning) 

• ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปนกระบวนการใน
การกําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคการตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาไร 
และรวมถึงวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีกําหนดไวลวงหนานี้ดวย การไดมาซ่ึงบุคลากรนี้ รวมตั้งแตการสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองคการ ภายในองคการ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามท่ีตองการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไวซ่ึงบุคลากร ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรให
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”  

• สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณ
เก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกําลังคนในจํานวนและสมรรถนะ
ท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 



 

• กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย
เปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพ่ือเปนแนวทาง
สําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะห และ
วิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะใหไดกําลังคนท่ีมีความรู 
ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยท่ัวไป การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาตองการ  เปน
กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
เขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคการ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับ
องคกรตอไป 

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้นเปน
การระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดท้ังในปจจุบันและ
อนาคตเพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยาง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา ดังนี้ 

• พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใช
ความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางาน  มีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น   กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 

• ลูกจางประจํา : ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณ  จึงมีการจาง
ลูกจางประจําตอเนื่องจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราข้ึนมาใหม  หรือกําหนดตําแหนงเพ่ิม
จากท่ีมีอยูเดิมและใหยุบเลิกตําแหนง หากตําแหนงท่ีมีอยูเดิมเปนตําแหนงวา มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยกําหนดเปน 3  กลุม  ดังนี้  



 

- กลุมงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุมงานสนับสนุน 
- กลุมงานชาง 

•  พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการกําหนด
พนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาด
กลางดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง  2  ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ 

 

 
 

 

 

   (2) แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการ
กําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากยิ่งข้ึน 
โดยจุดเนนคือ กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันไดแก   การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิง 

44.44 

2.78 

22.22 

30.56 

แผนภูมิแสดงอัตรากาํลัง  พนักงานส่วนตาํบล  ลูกจ้างประจาํ 

ครู และ พนักงานจ้าง  อบต.โนนเมืองพัฒนา 

พนกังานสว่นตําบล 16 

ลกูจ้างประจํา 1 

ครู 8 

พนกังานจ้าง 11 



 

 

 

คุณภาพและปริมาณเปนอยางไรเพ่ือใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณา
ความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี ้
 - สํานักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และ
แตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใช
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้ง
ใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
 - กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงานชาง  การกอสราง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ี
ใชในการบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  ภูมิ
ปญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน จําเปนตองสรางกระบวนการ
รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคต  ดังตาราง 

 



 

 

จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตอง
อาศัยการผสมผสานและความสอดคลองสมํ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควร
คํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังดานบนนั้นสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห
อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังนี้ 

 

FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบที�นาํมาใช้

Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พยีงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลื�อนขึ� นได ้
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Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคต มุมมองปัจจุบัน มุมมองอดีต 
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“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science 



 

  เม่ือนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ท่ีมีอยูดังนี้ 

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ 
โดยจะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานท่ี
ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต การ 

วางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมีความรูความสามารถดานการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ดานการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะ
บรรจุใหดํารงตําแหนง ในสวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหา และบริการสาธารณสุขใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง เปนตน 

กระจกดานท่ี 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ดังนั้นในการ
กําหนดอัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการกําหนดตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดกําหนด
อัตรากําลังในแตละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1 อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มี
หนาท่ีบังคับบัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซ่ึง 
กําหนดเปนสายงานวิชาการ ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผูมีคุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี 
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวกใน
การบังคับบัญชาและมีผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมีเปนสําคัญ  

กระจกดานท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณ 
FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสายงานวา 
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
 มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 



 

o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล 

พระเพลิง 
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย 

สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได 
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติ

ราชการ    ดังนี้ 

จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนคา        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 

1. 230   คือ จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

 กระจกดานท่ี 4 Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา) มายึดโยงกับจํานวน
กรอบกําลังคนท่ีตองใช สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา  (การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกดานท่ี 5  360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยางนอยใน 
3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ
แบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนด
โครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวน
ราชการ งานในสวนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน มี 
5 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    



 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ    เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง-
พัฒนาเปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตรากําลังท่ีจะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับตําแหนง
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง 
และสามารถคาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได   

 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการ  ซ่ึงประกอบดวยไปดวย  นายกองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง 5 สวนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหาร
หรือหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมอง
ของของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวาง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

กระจกดานท่ี 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดเดียวกัน  พ้ืนท่ีใกลเคียงกัน  ซ่ึงไดแก  องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน และองคการบริหารสวนตําบล
หนองหวา  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง  เปนหนวยงานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน จํานวนหมูบาน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

แผนภมูเิปรยีบเทยีบอตัรากําลงักบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง 
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รายการ อบต.โนนเมืองพัฒนา อบต.หนองไทร อบต.บานแปรง 

พนักงานสวนตําบล 16 18 17 

พนักกงานจาง 11 9 23 

คร ู 8 5 3 

ลูกจางประจํา 1 0 0 

 

  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไทร  และ องคการบริหารสวนตําบลบานแปรง  ซ่ึงเปนองคการบริหารสวน

ตําบลท่ีมี ประชากร   ขนาดใกลเคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพ้ืนท่ีติดตอกัน  จะ

พบวา การกําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลท้ังสองแหง มีอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลไมแตกตาง

กันเทาไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกําหนดตําแหนงเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสอง หนวยงานแลว  การจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563  ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงมีความ

จําเปนตองเพ่ิมตําแหนงพนักงานจาง   เนื่องจากกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลมีตําแหนงวาหลายตําแหนง 

ทําใหไมสามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได สวนตําแหนงท่ียังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวน

ตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  และคาดการณวา ใน

ปงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป จะไดพนักงานสวนตําบลจากการสอบ และทําให

พนักงานสวนตําบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 

แผนภมูเิปรยีบอตัรากําลงัขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลโนนเมอืงพฒันา 
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563 

  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  
ประจําป งบประมาณ  2561 – 2563  ซ่ึงประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน  ปลัด 
องคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะทํางาน  มีนักทรัพยากรบุคคล  เปนเลขานุการ  จัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3  ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี ้

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ .2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผู บริหารและ 
สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ 

 3.2.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา โดย
ใหหัวหนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและ อํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนข
าราชการ ลูกจางประจําในองคการบริหารสวนตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 3.2.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 3.2.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 1  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละส่ีสิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.7 ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
3.3  ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน 

 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ องคการบริหารสวนตําบล การ
กําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา การใชและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญและเปน
ประโยชนโดยสรุปได ดังนี้ 



 

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา สามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหองคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนาสามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา (Early 
Warning) ซ่ึงจะชวยทําใหปญหาท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได 

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหสอดคลองกันทําให
การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ี
ตองการ 

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซ่ึงปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได
ดวยการวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหานั้นลงได 

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา สามารถท่ีจะจัดจํานวน ประเภท 
และระดับทักษะของกําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหท้ังกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา บรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา โดยรวม 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

3.3.7 ช วย ทํ า ให เ กิ ดการจ า ง งาน ท่ี เท า เ ทียม กันอย า ง มีประสิทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน 

 3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563 

   3.4.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 1 ป 
   3.4.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล

โนนเมืองพัฒนา  



 

3.4.2.2 ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เชน 
กฎระเบยีบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแต
ละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 

    3.4.2.3 วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.3 เพ่ือจัดทํารางแผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

และสงคณะทํางานเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง  
   3.4.4 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง 

๓ ป ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
   3.4.5 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  

ประจํางบประมาณ 2561 – 2563   
   3.4.6 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว 

ให อําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด  
 

4. สภาพปญหาของพ้ืนทีแ่ละความตองการของประชาชน 

 จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง

พัฒนา พบปญหาและความตองการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  ประจําป 2561 – 

2564 แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง 

เชน   
4.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

-  การกอสรางและปรับปรุงถนน  ทอน้ําหรือรางระบายน้ํายังไมท่ัวถึง  
-  การขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมท่ัวถึง 

4.2  ดานเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย  
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิม  

 

4.3 ดานสังคม  
-  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การสงเสริมใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
-  การจัดหาสถานท่ี  รวมถึงวัสดุอุปกรณในการออกกําลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
-  การดูแล  และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผูพิการ และผูปวยเอดส  



 

-  การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน  และสงเสริมการมีสวนรวม ใน

การพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  
-  ปญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมท่ัวถึง  
-  การติดตั้งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอย 

4.4  ดานการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
-  การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  
-  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ตองปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน  ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

4.5  ผลผลิตดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  
-  การบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา  
-  การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
-  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4.6  ดานสาธารณสุข 

-  ดานสุขภาพอนามัย  
-  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

4.7  ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การสงเสริมดานการศึกษา  
-  การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน  
-  การใหความชวยเหลือเด็กท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา  
- การสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมปญญาชาวบาน 
 
 



 

5. ภารกิจ  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
  การจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง

พัฒนานั้น ไดพิจารณาสรุปรูปแบบและกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  

ประจําป 2561 – 2564   ประกอบกับนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี  มีระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  

การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดานอาหารและน้ํา  ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ   การรวมคิด  รวมแกไขปญหาในหมูบาน  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามความ

จําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือแกไขปญหาใหได

ทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือใหตําบลพระเพลิงเปนเมืองท่ีนาอยู ตลอดไป  สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาของ

ตําบลโนนเมืองพัฒนาไดกําหนดไว 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย   
1.  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตใหแกเกษตรกร 
2. สงเสริมการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
3. พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
4. สงเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย 
5. สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

 
    ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

1.  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงน้ําและฝายน้ําลน 
2. กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาและขยายเขตประปา 
3. กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาและขยายเขตไฟฟา 

 
  ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาแหลงน้ํา   

1. กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงน้ําและฝายน้ําลน 
2. กอสรง   ปรับปรุง  บํารุงรักษาบอบาดาล 

 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสังคม    

1. การแกไขปญหายาเสพติด 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส 
3. สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

 

 



 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 5   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

1. กอสราง  ปรับปรุงอาคารท่ีทําการ  ภูมิทัศนและจัดหาครุภัณฑสํานักงาน อบต. 
2. พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร  สมาชิก ขาราชการ  พนักงานและลูกจางของ อบต. 
3. ปรับปรุงดานการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ 
4. เสริมสรางประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน 
5. เสริมสรางและสงเสริมสิทธิตามกฎหมายใหแกประชาชน 

  
  ยุทธศาสตรท่ี   6  การพัฒนาดานสาธารณสุข  

1. แกไขปญหาการภาชโภชนาการในเด็กอายุ  1-5  ป 
2. ควบคุมการแพรระบาของโรคติดตอ 
3. พัฒนาศักยภาพและขีพความสามารถของผูน้ําดานสาธารณสุข 
4. เสริมสรางสุขภาพดีถวนหนาและย่ังยืน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี   7  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน 
2. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน 
3. พัฒนาการศึกษานอกระบบ 
4. ฟนฟู  อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 ยุทธศาสตรท่ี 8   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

1. ฟนฟูและบํารุงรักษาสภาพดิน 
2. อนุรักษและฟนฟูฟนท่ีปาชุมชนและปาสาธารณประโยชน 
3. พัฒนาและบํารุงรักาษทรัพยากรน้ํา 
4. การบริหารจัดการชยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหาร

สวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนได

อยางไร โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   ดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
1.1 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
2.1  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68 (4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ

ผูดอยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 
2.5 กา รป รั บ ป รุ ง แ หล ง ชุ ม ช นแ อ อั ดแ ละ กา ร จั ด ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ท่ี อ ยู อ า ศั ย  

(มาตรา 16 (2)) 
2.6 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16 (5)) 
2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  

(มาตรา 16 (19)) 
3.  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจ 

ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

3.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 

68(8) 



 

3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 

16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4.  ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจ 
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

4.1 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การทองเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (มาตรา 68(11)) 
4.7 การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 

5.1 คุ มครอง  ดู แล  และบํ า รุ ง รั กษาทรั พยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล อม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12)) 
6.  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ 

ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

6.1 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(มาตรา 67(8) 

6.2 สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  

(มาตรา 17(18)) 

 

 



 

 

7.  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจท้ัง  7  ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถ 

จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล จะตอง

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล   

นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จะดําเนินการ มีดังนี้ 
6.1  ภารกิจหลัก 

6.1.1 ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
6.1.1 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.2 ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
6.1.3 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.1.4 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.5 ดานการสงเสริมการศึกษา 
6.1.6 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
6.2.3 การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  

 



 

7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง   

 วิเคราะหอัตรากําลังท่ีมี ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ สําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร 
การวิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง  จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมี
ประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม   SWOT Analysis มีปจจัย
ท่ีควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี้    

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซ่ึงองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     
2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ

ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารท่ีดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซ่ึงการบริหาร

จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไดจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 

1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี อบต. และพ้ืนท่ีใกล อบต. 

2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 45 ป เปนวัยทํางาน 

3. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางานละเอียด 

   รอบครอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริต 

4. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว  โดยใช 

    ความสัมพันธสวนตัวได 

จุดออน   W 

1. บางสวนมีความรูไมสอดคลองกับภารกิจของ อบต. 

2. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวา

หลักการและเหตุผลท่ีถูกตองของทางราชการ 

3. มีภาระหนี้สิน 

  

โอกาส   O 

1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ

รวมมือในการทํางานงายข้ึน 

2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 

3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ

ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัด   T 

1. สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไมเพียงพอ 

2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยาก

ของงาน 

3. พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอใหบริการ 

4. มีความกาวหนาในวงแคบ 

 
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง   S 

1. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยาย 

2. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 

3. สนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของ

บุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 

4. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ท่ีได

จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 

 

จุดออน   W 

1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 

2. อาคารสํานักงานคับแคบ  

 

โอกาส   O 

1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนา อบต.ด ี

2. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท

ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

 

ขอจํากัด  T 

1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก ความสัมพันธ

แบบเครือญาติในชุมชน การ  ดําเนินการทางวินัยเปนไป

ไดยากมักกระทบญาติพ่ีนอง 

2. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวน 

    ประชากร และภารกิจ 



 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

 8.1 การกําหนดโครงสรางสวนราชการ 

  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ

ดําเนินการดังกลาว โดยกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกําหนด

โครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และใน

ระยะตอไป เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณ

งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังนี้   

    

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 

     -  งานสารบรรณ 

     -  งานการเจาหนาท่ี 

     -  งานกิจการสภา 

     -  งานเลือกตั้ง 

     -  งานสงเสริมการเกษตร 

     -  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

1.2 งานนโยบายและแผน 

     -  งานนโยบายและแผน 

     -  งานวิชาการ 

     -  งานขอมูลประชาสัมพันธ 

     -  งานงบประมาณ 

1.3 งานกฎหมายและคดี 

     - งานรองเรียนรองทุกข 

     -  งานขอบัญญัติ และ  ระเบียบ 

1.4 งานสวัสดิการและสังคม 

     -  งานสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวย

เอดส 

     -  งานชวยเหลือผูดอยโอกาส 

    -  งานสวัสดิการและสังคม 

 

1. สํานักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารท่ัวไป 

     -  งานสารบรรณ 

     -  งานการเจาหนาท่ี 

     -  งานกิจการสภา 

     -  งานเลือกตั้ง 

     -  งานสงเสริมการเกษตร 

     -  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 

1.2 งานนโยบายและแผน 

     -  งานนโยบายและแผน 

     -  งานวิชาการ 

     -  งานขอมูลประชาสัมพันธ 

     -  งานงบประมาณ 

1.3 งานกฎหมายและคดี 

     - งานรองเรียนรองทุกข 

     -  งานขอบัญญัติ และ  ระเบียบ 

1.4 งานสวัสดิการและสังคม 

     -  งานสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวย

เอดส 

     -  งานชวยเหลือผูดอยโอกาส 

    -  งานสวัสดิการและสังคม 

 

 

 



 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     -  งานอํานวยการ 

     -  งานปองกัน 

     -  งานชวยเหลือฟนฟู 

     -   งานศูนย อปพร. 

       

2. กองคลัง 

2.1 งานการเงินและบัญชี 

     -  งานบัญชี 

     -  งานทะเบียนควบคุมการเบิกจาย 

     -  งานการเงินและงบทดลอง 

     -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

     -  งานรับ – เบิกจายเงิน 

     -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

     -   งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

     -  งานภาษีอากร  คาธรรมเนียม และคา

ใบอนุญาต 

     -  งานพัฒนารายได 

     -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 

     -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

     -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 

     -  งานพัสดุ 

     -  งานทะเบียนเบิกจายพัสดุ  ครุภัณฑและ 

ยานพาหนะ 

     -  งานทะเบียนพาณิชย 

     -  งานจัดทําระบบขอมูล 

1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      -  งานอํานวยการ 

     -  งานปองกัน 

     -  งานชวยเหลือฟนฟู 

     -   งานศูนย อปพร. 

 

2. กองคลัง 

2.1 งานการเงินและบัญชี 

     -  งานบัญชี 

     -  งานทะเบียนควบคุมการเบิกจาย 

     -  งานการเงินและงบทดลอง 

     -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

     -  งานรับ – เบิกจายเงิน 

     -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

     -   งานเก็บรักษาเงิน 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

     -  งานภาษีอากร  คาธรรมเนียม และคา

ใบอนุญาต 

     -  งานพัฒนารายได 

     -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 

     -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

2.3  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

     -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 

     -  งานพัสดุ 

     -  งานทะเบียนเบิกจายพัสดุ  ครุภัณฑและ 

ยานพาหนะ 

     -  งานทะเบียนพาณิชย 

     -  งานจัดทําระบบขอมูล 

 

 

 



 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

3. กองชาง 

3.1 งานกอสราง 

     -  งานกอสรางและบูรณะถนน 

     -  งานขอมูลกอสราง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

     -  งานประเมินราคา 

     -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

     -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 

     -  งานออกแบบ 

3.3  งานผังเมือง 

     - งานสํารวจและแผนท่ี 

     -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

     -  งานควบคุมทางผังเมือง 

  3.4  งานประสานสาธารณูปโภค 

     -  งานไฟฟาสาธารณะ 

     -  งานระบายน้ํา 

     -  งานบริการน้ําอุปโภค  บริโภค 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และ วัฒนธรรม 

4.1  งานบริหารการศึกษา 

      -  งานขอมูลประสานงาน 

      -  งานฝกอบรมและพัฒนา 

      -  งานสงเสริมการศึกษามวลชน 

4.2  งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

     -  งานขอมูล  

     - งานสงเสริมศาสนา และวัฒนธรรม 

     -  งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

4.3  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     -  งานขอมูลพัฒนาเด็กเล็ก 

    -   งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3. กองชาง 

3.1 งานกอสราง 

     -  งานกอสรางและบูรณะถนน 

     -  งานขอมูลกอสราง 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

     -  งานประเมินราคา 

     -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

     -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 

     -  งานออกแบบ 

3.3  งานผังเมือง 

     - งานสํารวจและแผนท่ี 

     -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

     -  งานควบคุมทางผังเมือง 

  3.4  งานประสานสาธารณูปโภค 

     -  งานไฟฟาสาธารณะ 

     -  งานระบายน้ํา 

     -  งานบริการน้ําอุปโภค  บริโภค 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.1  งานบรหิารการศึกษา 

      -  งานขอมูลประสานงาน 

      -  งานฝกอบรมและพัฒนา 

      -  งานสงเสริมการศึกษามวลชน 

4.2  งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

     -  งานขอมูล  

     - งานสงเสริมศาสนา และวัฒนธรรม 

     -  งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

4.3  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     -  งานขอมูลพัฒนาเด็กเล็ก 

    -   งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 



 

8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

        จากขอ  8.1  โครงสราง   องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดวิเคราะหการกําหนด

ตําแหนง จากภารกิจท่ีจะดําเนินการในแตละสวนราชการในอนาคต 3 ป ซ่ึงเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงาน 

ในแตละสวนราชการมีเทาใด เพ่ือนํามาวิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด  

ในระยะเวลา 3 ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนงมากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง 3 ป  

การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  4 สวนราชการ มี  ปลัดองคการบริหาร
สวนตํ าบล (นั กบริหารงานทอง ถ่ิน  ระดับกลาง )  เปนผู บั ง คับบัญชา ฝ ายข าราชการประจํ า  โดย  
มีบุคลากรในแตละสวนราชการประกอบดวย 

1. สํานักงานปลัด    
1.1 พนักงานสวนตําบล 7    อัตรา  
1.2 พนักงานจาง  5    อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานสวนตําบล 4    อัตรา 
2.2 ลูกจางประจํา    1    อัตรา 
2.3 พนักงานจาง  2    อัตรา 

3. กองชาง 
3.1 พนักงานสวนตําบล 2    อัตรา 
3.2 พนักงานจาง  1    อัตรา 

4. กองการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
4.1 พนักงานสวนตําบล 2   อัตรา 
4.2 พนักงานครู  4   อัตรา 
4.3 พนักงานจาง  4   อัตรา 

 

                    การกําหนดสายงานในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม

อัตรากําลัง ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง

พัฒนา มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล (บริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน 1 คน เปนผูดูแลบังคับบัญชา และมี

หัวหนา สวนราชการ (ผู อํานวยการกอง / อํานวยการ ระดับตน ) 4 สวนราชการ ปกครองบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชาในแตละสวนราชการ ซ่ึงแตละสวนราชการมีสายงาน ในแตละสวนราชการ  ประกอบไปดวย 

พนักงานสวนตําบล  ครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง   เพ่ือนําเอาจํานวนคนมาเปรียบเทียบสัด สวนการคิด

ปริมาณงานในแตละสายงาน ใชวิธีคิดจากขอ  3.1.3  เพ่ือไดคาปริมาณงานในภาพรวม และเม่ือนําปริมาณของแตละ

สายงานในภาพรวมท่ีไดมาเปรียบเทียบการกําหนดจํานวนอัตราคนในแตละสายงาน ดังตาราง   



 

 

สวนราชการ งาน 
จํานวนพนักงาน(อัตราท่ีมี) 

พนักงาน ลจ.ประจํา พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 

สํานักงานปลัด 

บริหารงานท่ัวไป 3 - 1 4 

งานกฎหมายและคดี - - - - 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 1 - - - 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - - - 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - 1 - 

งานการเจาหนาท่ี 1 - 1 - 

กองคลัง 

งานการเงินและบัญชี 2 1 - - 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 1 - - - 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ 1 1 - - 

กองชาง 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1 - 1 - 

งานกอสรางออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 - - - 

งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง - - - - 

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 1 - 1 - 

งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

และงานกีฬาและนันทนาการ 

1 - 1 - 

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 - 2 - 

 

เม่ือไดจํานวนพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ในแตละสวนราชการ แตละสายงาน ดังกลาว

ขางตนแลว องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดนําเอาจํานวนพนักงานแตละสายงานท่ีมีในกรอบอัตรากําลัง  

มากําหนดตําแหนงตามทักษะ  ความรูความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการ

บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ใน  8  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย   
         ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
         ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาแหลงน้ํา   

         ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสังคม    
 

 

 

 



 

 ยุทธศาสตรท่ี 5   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

  ยุทธศาสตรท่ี   6  การพัฒนาดานสาธารณสุข  

 ยุทธศาสตรท่ี   7  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ยุทธศาสตรท่ี 8   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตําแหนงพนักงาน  

ท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี  1   

การพัฒนาเศรษฐกิจ

และเกษตรอินทรีย   

- พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตใหแกเกษตรกร 

- สงเสริมการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

-พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

- สงเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย 

- สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 

 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานัก  

- นักวิเคราะหฯ 

- นักพัฒนาชุมขน 

- นักจัดการงานทัวไป 

- ผช.จพง.ธรุการ สํานักปลัด 

- คนงานท่ัวไป 

- ภารโรง 

- พนักงานขับรถยนต 

ยุทธศาสตรท่ี 2   

 ก า ร พั ฒ น า ด า น

โครงสรางพ้ืนฐาน   

-  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงน้ําและฝายน้ําลน 
ขยายเขตประปา และขยายเขตไฟฟา 

- ปลัด อบต. 

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา 

- ผช.จพง.ธุรการ กองชาง 

คนงานท่ัวไป 

- ภารโรง 

- พนักงานขับรถยนต 

ยุทธศาสตรท่ี 3   

การพัฒนาแหลงน้ํา   

-กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงน้ํา  ฝายน้ําลนและ

บอบาดาล 

- ปลัด อบต. 

- ผอ.กองชาง  

- นักวิเคราะหฯ 

- นายชางโยธา 

- ผช.จพง.ธุรการ กองชาง 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตําแหนงพนักงาน  

ท่ีกําหนดรองรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

การพัฒนาดานสังคม    

- การแกไขปญหายาเสพติด     พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาส  สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

- เจ าพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารภัย 

คนงานท่ัวไป 

- ภารโรง 

- พนักงานขับรถยนต 

ยุทธศาสตรท่ี 5    

การบริหารราชการ

ตามหลักการบริหาร

บานเมืองท่ีดี 

- กอสราง  ปรับปรุงอาคารท่ีทําการ  ภูมิทัศนและจัดหา
ครุภัณฑสํานักงาน อบต. 

- พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร  สมาชิก ขาราชการ  
พนักงานและลูกจางของ อบต. 

- ปรับปรุงดานการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ 

- เสริมสรางประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

-เสริมสรางและสงเสริมสิทธิตามกฎหมายใหแกประชาชน 

- ปลัด อบต. 

- ผูอํานวยการกองคลัง 

- ผูอํานวยการกองชาง 

-  หัวหนาสํานักปลัด 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

- นักทรัพยากรบุคคล 

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

- เจาพนักงานพัสดุ 

- ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 

- ผช.เจาพนักงานพัสดุ 

 

ยุ ท ธ ศ าสต ร ท่ี    6  

ก า ร พั ฒ น า ด า น

สาธารณสุข 

- แกไขปญหาการภาชโภชนาการในเด็กอายุ  1-5  ป 

- ควบคุมการแพรระบาของโรคติดตอ 

- พัฒนาศักยภาพและขีพความสามารถของผูน้ําดาน

สาธารณสุข   เสริมสรางสุขภาพดีถวนหนาและยั่งยืน 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักพัฒนาชุมชน 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

ยุทธศาสตรท่ี   7  

การพัฒนาดาน

การศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน 

- สงเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน     

- พัฒนาการศึกษานอกระบบ ฟนฟู  อนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- ผูอํานวยกองการศึกษาฯ 

- นักวิชาการศึกษา 

-  ครู , ผูดูแลเด็ก 

- ผูชวยนักวิชาการศึกษา 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 



 

ยุทธศาสตรท่ี 8    

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

- ฟนฟูและบํารุงรักษาสภาพดิน  อนุรักษและฟนฟูฟนท่ีปา

ชุมชนและปาสาธารณประโยชน พัฒนาและบํารุงรักษา

ทรัพยากรน้ํา  การบริหารจัดการชยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ในชุมชน 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานักปลัด 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

- นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

เ จ าพนั ก งานป อ ง กั นและ

บรรเทาสาธารภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

12. แนวทางพัฒนาพนักงานสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา กําหนดแนวทางการของพนักงานสวนตําบลในสังกัดทุก

ระดับข้ัน  โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากการ

พัฒนาความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติ

สวนตัว  และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ตระหนักเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนน

ท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0  เพ่ือประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก  กลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย 

โปรงใส  ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซ่ึงกัน

และกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวางกัน

และเปดกวางซ่ึงการมีสวนรวม การสรางเครือขาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชนเปน

หลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหาความ

ตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกสวนราชการ เพ่ือ

เปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มุงเนนใหประชาชนใชระบบ

ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชน

ใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน  ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซด  

ของหนวยงานดวย 

3. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องคการบริหารสวนตําบลโนน

เมืองพัฒนา  ไดรับการถายโอนสถานีอนามัยมา 1 แหง จากกระทรวงสาธารณสุข พรอมกับเจาหนาท่ีประจําสถานี

อนามัยจํานวนหนึ่ง  ดังนั้นในดานการปฏิบัติงานสาธารณสุข ทําใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีขีด

ความสามารถในการใหบริการสาธารณสุข โดดเดน และทันทวงทีตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

งบประมาณในจํานวนหนึ่งท่ีอุดหนุนใหกับสถานีอนามัยถายโอน  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

สามารถจัดซ้ืออุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยท่ีทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและ

งบประมาณในการจางอัตรากําลังเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานในดานสาธารณสุขไดเปนอยางดี และทันสมัย 

 

 



 

 ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ตามแนวทาง
ขางตนนั้น กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซ่ึง
วิธีการพัฒนา  อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุม
เชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน   

 การบริหารโครงการ  
 การใหบริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 

 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาเล็งเห็นวา 

มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกันตาง

สถานท่ี  ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเปน

อยางยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี   เปนการ

หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการบริหารสวน

ตําบลโนนเมืองพัฒนา  ประกอบดวย 

 การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวน

ตําบล  เพ่ือใหพนักงานและลูกจาง  มีหนาท่ีดําเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  และไมหวัง

ประโยชนสวนตน  อํานวยความสะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก

ตามคานิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชนของประเทศมากกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน 
4. ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
6. ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
8. ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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