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  การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นส่ิงส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง  
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์ จะส้ินสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ จึงจ า เป็นต้องจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กันกับแผนอัตราก าลังเดิมเป็น
ส าคัญ  เพื่อการบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการและ
วิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ให้เป็นตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี
ตามกฎหมาย  ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันท่ี 22  พฤศจิกายน  2544 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2558 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)
พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก  ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด)  ท้ังนี้  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น   โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง เพื่อวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  วิเคราะห์ความ
ต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้
เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมท้ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม 2557 

1.4 จากหลักการ... 

๑. หลกัการและเหตผุล 
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  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  ขึ้น 

 
 
 
  วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอาก าลัง 3 ปี (2564-2566) 
 2.1 เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างท่ีเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน     
การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์ ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.) สามารถตรวจสอบการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
นั้นหรือไม่ 

2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์   

2.5 เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุและ
แต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง   เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ  
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง
บุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้ จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.7 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของ
บุคลากรท่ีสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 

/๓. กรอบแนวคิด… 

๒. วัตถุประสงค ์
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  การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ท่ีเน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและมีเจ้าภาพท่ีชัดเจน  อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดโพธิ์ ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเน้นการใช้ความรู้ความ 
สามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานท่ีมี
ความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการบังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันก าหนด
ต าแหน่งแต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ ดังนี้ 

 -สายงานบริหารงานท้องถิ่น   ได้แก่  ปลัด  รองปลัด 
 -สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง 
 -สายงานวิชาการ   ได้แก่  สายงานท่ีเริ่มบรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี 
 -สายงานท่ัวไป   ได้แก่ สายงานท่ีบรรจุเริ่มต้นด้วยวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง

ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนมาใหม่ หรือก าหนดต าแหน่ง
เพิ่มจากท่ีมีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งท่ีมีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่ามีคนลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ โดยก าหนดเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้ 

-กลุ่มงานบริการพื้นฐาน 
-กลุ่มงานสนับสนุน 
-กลุ่มงานช่าง 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง  ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีก าหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและส้ินสุดท่ีแน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะส้ัน หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วยบริบท 
ขนาดและปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้างเพียง 2 ประเภท คือ  

-พนักงานจ้างท่ัวไป 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  
 
 
 
 

/แนวคิด... 
 
 

๓. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
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แนวคิดเร่ืองการก าหนดสายงานและต าแหน่งงานในส่วนรากชาร 
  การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภาระงานตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ได้พิจารณาจัดสรรให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มากท่ีสุด โดยจุดเน้นคือ  ก าหนดสายงานท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังสามารถเอื้อต่อ
การบริหารมากท่ีสุด โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังสามารถเอื้อต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล  อันได้แก่  การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็น
ต้น ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังท่ีมีอยู่ปัจจุบันมีคุณสมบัติท้ังในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้ เกิดสูงสุดโดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้  ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  
ดังนี้ 
  ส านักงานปลัด  อบต.  ด้านคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ  วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ซึ่งด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด  ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องการ
วางแผน นโยบาย อ านวยการทั่วไป การบริหารสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการบรรจุและแต่งต้ัง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้บุคลากรในแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้และประสบการณ์ท่ีมีแต่ละคน 
  กองคลัง  ด้านคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็น
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ซึ่งด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นท่ีเรื่องการเงินการบัญชี  การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งต้ังจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพื่อให้บุคลากรในแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีของแต่ละคน 
  กองช่าง ด้านคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ซึ่งด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องสายงานช่าง เช่น การก่อสร้าง การ
ออกแบบ การประมาณราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งต้ังจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้บุคลากรในแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้และประสบการณ์ท่ีมีของแต่ละคน 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ด้านคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการ
บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ซึ่งด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีเรื่องการวางแผนศึกษา  การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญา 
การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งต้ังจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้บุคลากรในแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้และประสบการณ์ท่ีมีของแต่ละคน 
  กองสวัสดิการสังคม  ด้านคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุและแต่งต้ัง
เป็นพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ซึ่งด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  ส่วนใหญ่จะเน้น
ท่ีเรื่องเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการปูองกัน
การแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ    
คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถ 
 
 

/พึ่งตนเอง... 
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พึ่งตนเองได้อย่างท่ัวถึงเหมาะสมและเป็นธรรม ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ท่ีใช้ในการบรรจุแต่งต้ังจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้บุคลากรในแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้และประสบการณ์ท่ีมีของแต่ละคน 
ขอบเขตและแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566 
 โดยท่ัวไปการก าหนดต าแหน่งต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ควรค านึงถึงการ
ก าหนดให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมกับลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในการวิเคราะห์จ านวนต าแหน่ง จ าเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์ให้
เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ  แต่
ก่อนท่ีจะพิจารณาวิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในส่วนราชการใด  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบรายละเอียดในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้
 1.หน้าท่ีความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และวิธีการด าเนินงานของหนว่ยงานท่ีจะก าหนด
จ านวนต าแหน่งให้ 
 2.การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานท่ีจะก าหนดต าแหน่ง  โดยจ าเป็นต้องทราบ
อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่ 
 3.เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องมีต าแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรให้อ านาจแก่ส่วน
ราชการนั้นเพิ่มข้ึน มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรีตามโครงการความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใดด้านหนึ่ง หรือเพื่อรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมีอะไรบ้านท่ีมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี  ท่ีมีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงได้ เช่น  การเพิ่มโครงการหรือมีการ
เพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามระเบียบกฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 4.เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่งซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ้นใหม่ โดยปกติส่วนราชการจะก าหนด
จ านวนต าแหน่งโยอาศัยเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบก าลังคนท่ีอยู่เดิมกับภาระงานท่ีต้องท า โดย
ค านวณตามมาตรฐานการท างานให้ได้ว่า คน 1 คนใน 1 วัน  สามารถท างานในต าแหน่งได้มากน้อยเพียงใด 
และภาระงานท้ังปีท่ีจะท ามีจ านวนเท่าใด  เพื่อท่ีจะรู้ว่าจะใช้จ านวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น 
 5.หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่ เป็นรายต าแหน่ง ควรทราบก่อนว่าการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไร  มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติงานเท่านั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  2564-2566 ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าส านักปลัด 
อบต.เป็นกรรมการและเลขานุการ นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 
 คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปขีององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ  
และพนักงานส่วนต าบล  1  คนเป็นเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี   โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม
ในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 
 

/3.1 การวิเคราะห์… 
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  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ   อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล   นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร มติคณะรัฐมนตรี และสภาพปัญหาในพื้นท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล บรรลุผลตามพันธกิจท่ีต้ังไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เปูาหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรง
ตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร หากงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังให้ปรับเปล่ียนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว  
อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปล่ียนแปลงไป  ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
 3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน   เพื่อรองรับ 
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภารหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน  รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดย
ในส่วนนี้จะค านึงถึง 
   3.3.1 การจัดระดับช้ันงานท่ีเหมาะสม  ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ัน
งานในแต่ละประเภท  เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรั บระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งท่ี
ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปล่ียนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานท่ีว่า  งานใดท่ีต้องมีกระบวนการและเวลาท่ีใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลา
ท่ีใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้น 
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ก่อนจะค านวณเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานท่ีปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น  ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการก าหนดอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ท่ีพึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังท่ีต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมติฐานท่ีว่า หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกล่ีย
อัตราก าลังใหม่  เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  360  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพื้นท่ีและการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นท่ีนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น หากก าหนดโครงสร้างท่ีมาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย  งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ท่ัวไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังท่ีจะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ  ท้ังนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งท่ีเหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งท่ีจะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีภายใน
ส่วนราชการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปย่างมประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่น ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล  ก. และงานการเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล  ข.  ซึ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานท่ีว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน  โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม  เกล่ีย  หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ  แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังท่ีเป็นระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่ วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งท่ี
เหมาะสม  (Right jobs)  มากกว่าการเพิ่ม/ลดจ านวนต าแหน่ง  ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่ามีการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภทท่ัวไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน  ท้ัง ๆ ท่ีใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาท่ีกระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอื่นก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพิ่มจ านวนต าแหน่งของส่วน
ราชการเลย  โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective  Man Power 
Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการท่ีจะ
อธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังท่ีเหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกล่ียอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานท่ีจะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จัดท ากระบนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ  (Process Re-engineer)  อัน
จะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน  จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพื่อรองรับภารกิจท่ีจะเพิ่ม/ลดลง 

 
ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนด
อัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมประสิทธิภาพ  ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 1.ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  สามารถพยากรณ์ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  จากการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์
สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า  ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงได้ 
 2.ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

/3.การก าหนด… 
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 3.การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคลและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายท่ีต้องการ 
 4.ช่วยลดปัญหาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาด้านโครงสร้าง ปัญหาคนไม่พอกับ
งานตามภารกิจใหม่  เป็นต้น  ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดส้ินไปได้ด้วยการวางแผนก าลังคน
แต่การท่ีหน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาลงได้ 
 5.ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ สามารถท่ีจะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของ
ก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ท าให้ก าลังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลให้ท้ังก าลังคนและภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อัน
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน 
 6.การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานท่ีไม่ตรงกับความต้องการ 
 7.ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
จะน าไปสู่การวางแผนอัตราก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ  
โยเริ่มต้ังแต่กิจกรรมการสรรหา  การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนาและฝึกอบรม  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน  เป็น
ต้น 
 
กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566 
 การด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   มีดังนี้ 
 1.ทบทวนกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างาน  รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอน 
 2. ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ในอนาคต  โดยพิจารณาจากภาระ
งานท่ีต้องท าเมหรือไม่จ าเป็นต้องท า หรือสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
 3.รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี เช่น  จ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน  งบประมาณของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อด าเนินการเรื่องต่าง ๆ  
 4.น างบประมาณของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรมาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
 5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน และเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
 6.น าผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร 
 7.ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี้ 
  7.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  7.2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  7.3 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
  7.4 ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงดิน เช่น กฎระเบียบการแบ่งส่วน
ราชการภายใน  และกรอบอัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการขอบเขตภารกิจงาน  เป็นต้น 

/7.5 วิเคราะห์… 
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  7.5 วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน 
  7.6 จัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์และเสนอร่างแผน
อัตรากลัง 3 ปี ให้คณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
  7.7 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เสนอขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
  7.8 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ  2564-2566 
  7.9 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ จัดส่งแผนอัตราก าลังท่ีประกาศใช้แล้วให้อ าเภอและ
จังหวัดและส่วนราชการในสังกัด 
 
 
 

 

เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง  3  ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ มีความ
ครบถ้วน  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ     องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐานและ
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ีส าคัญ  ดังนี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลตลาดโพธิ์เป็นองค์การ 
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ด้วยพื้นท่ี 40.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,468.75 ไร่ พื้นท่ี 9 หมู่บ้าน 

เนื้อที ่
- ประมาณ 40.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,468.75 ไร่ 

     จ านวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน 
ประชากร 

 - จ านวนประชากรท้ังส้ิน 5,572 คน แยกเป็นชาย 2,777 คน เป็นหญิง 2,808 คน ครัวเรือน 
1,586   ครัวเรือน  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (1) บุคลากร 
  - จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 18  คน 
  - จ านวนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   4  คน 
  - จ านวนบุคลากรพนักงานส่วนต าบล  18  คน 

   - จ านวนพนักงานจ้างตามภารกิจ   10 คน 
   - จ านวนพนักงานจ้างท่ัวไป    4  คน 
 

/องค์การ... 

๔. สภาพปญัหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ แบ่งการบริหารออกเป็น หน่วยงานต่างๆดังนี้ 
1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
  คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ
ประมวลผลข้อมูล โดยมีคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมท้ังกลุ่มและองค์กรต่างๆในต าบลมาเป็น
พื้นฐาน 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 จากผลการด าเนินการในปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ได้ต้ังเปูาหมายโครงการ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่มีบาง
โครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ และการถ่ายโอน
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีพื้นท่ีกว้าง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจ านวนมาก แต่อย่างไรก็
ตามองค์การบริหารส่วนต าบล ก็พยามท่ีจะขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว้สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้ องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

ยุทธศาสตร์  20  ปี  การพัฒนาจังหวดับุรีรัมย์ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 20 ปี มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีมั่นคงและยั่งยืน โดยก้าวไปพร้อมกันไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 9 
ด้าน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพ อุตสาหกรรม
อาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการบิน/ลอจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ สาธารณสุข และอุตสาหกรรม
การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน ซึ่งในครั้งนี้เป็นโอกาสดีท่ีภาคเอกชน ภาคส่วนลงทุน ภาคส่วนประกอบการ 
และภาคราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปล่ียนข้อมูลเติมเต็มซึ่งกันและกัน ให้บุรีรัมย์ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง
ของนักลงทุน นักท่องเท่ียว และการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ า เรื่องพลังงานจาก
ส่ิงท่ีเหลือใช้ ระบบลอจิสติกส์ สุขภาพอนามัยการบริการทางการแพทย์สมัยใหม่ท่ีสะดวกรวดเร็ว แม่นย า การ
ดูแลผู้สูงวัย ตลอดท้ังกิจกรรมดึงดูดนักท่องเท่ียว เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ในอนาคตท่ียั่งยืน  
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 เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้  

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

 ตลาดโพธิ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่สังคมการเกษตร เป็นเขตผ้าไหม มีน้ าใสตลอดปี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต   
ท่ีดี มีแหล่งโบราณเป็นสถานท่องเท่ียว 
พันธกิจ 
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
4. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
6. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง รวมท้ังปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างยั่งยืน 
6. เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
  เป้าหมาย 
 เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดย เฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านสวัสดิการ ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การพัฒนากลุ่มอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้า 
ให้มีความสามารถและเสริมทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและความสามารถขยาย
การตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ
ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ
และให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ของจังหวัดให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี 
 เพื่อน าไปสู่การบรรจุวิ สัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ มียุทธศาสตร์หลักท่ีจะ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์ จ านวน 23 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ให้บรรลุเปูาหมายดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 
เปูาหมาย 
 เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงการพืน้ฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนา 
 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะให้ความสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี้ 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2. ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ าและติดต้ังโคมไฟฟูาสาธารณะ 
3. ก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
4. บริเวณสาธารณะท่ีประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
5. พัฒนาการใช้ท่ีดิน 
6. พัฒนาการแหล่งน้ า 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
3. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
4. จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ โคมไฟฟูาแสงจันทร์ที่ติดต้ัง 

และจ านวนประชาชนท่ีสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
5. จ านวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและจ านวนประชาชนท่ีมาใช้ประโยชน์ 
6. จ านวนแหล่งเก็บน้ าสาธารณะ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าหมาย 

 เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึง่เป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
6. การบริการสาธารณะ 
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ตัวชี้วัด 

1. จ านวนชุมชนท่ีมีความสงบสุขถึงปรารถนาร่วมกัน 
2. จ านวนประชาชนท่ีได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มข้ึน 
3. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
4. จ านวนผู้ขอรับบริการด้านสุขภาพ 
5. จ านวนขอรับการสนับสนุนของผู้ปุวยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร 

2. ส่งเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
4. ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 

ตัวชี้วัด 

1. จ านวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
2. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. จ านวนสถานประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมีระบบ 
4. จ านวนประชาชนท่ีมาท่องเท่ียว 
5. จ านวนประชาชนท่ีมาจัดต้ังกลุ่ม 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนามาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและส่ิงแวดล้อม 
2. สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
3. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
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ตัวชี้วัด 

1. จ านวนของการอนุรกัษ์ทรัพยากรน้ าและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. จ านวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
3. จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีให้บริการลดน้อยลง 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย 
 เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ
และบรรจุแนวทางการด าเนินการของจังหวัดบุรีรมัย์ ตามยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ของจังหวัดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการของ อบต. 
6. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
3. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
4. จ านวนข้อบัญญัติท่ีบัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม 
5. จ านวนผู้มีผลกระทบปัญหาน้อยลง 
6. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ของ อบต. 
7. จ านวนประชาชนท่ีเข้าใจในการจัดเก็บรายได้และการช าระภาษี 

                               ****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปปัญหา... 
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สรุปปัญหาของ อบต.ตลาดโพธิ์ มีดังนี้  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
-   เส้นทางคมนาคมภายในต าบลบางเส้นทางมีสภาพช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ 

   -   มีน้ าท่วมขังภายในซอยและแหล่งชุมชน 
   -   การขยายเขตไฟฟูาท่ียังไม่ท่ัวถึง 
   -   ไฟฟูาสาธารณะ  ไฟส่องสว่างยังไม่เพียงพอ 
   -   น้ าประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   -   ขาดแคลนน้ าส าหรับท าการเกษตร 

2. ด้านเศรษฐกิจ  
- ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ

การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
- ประชาชนว่างงาน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
- ส่งเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
- ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
-  ประชาชนขาดโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ 

   -  ประชาชนขาดความสนใจท่ีจะหาประกอบอาชีพเสริม   
   -  ขาดเงินลงทุนและแหล่งเงินทุนมีน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชน 

3.  ปัญหาด้านสังคม 
   -    การระบาดของยาเสพติดภายในต าบล 
   -    การส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   -    การจัดหาสถานท่ี รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการออกก าลังกายภายในหมู่บ้านไม่

เพียงพอ 
  4.   ปัญหาด้านการเมือง   การบริหาร 
   -   ประชาชนท่ัวไปยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล

เท่าท่ีควร 
   -   การรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนยังให้ความสนใจน้อย 
   -   ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการน าแนวนโยบายของ อบต.ไปปฏิบัติให้เป็น

รูปธรรม 
  5.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   -   ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ   เนื่องจากมลพิษอันเกิดจากการกระท า

ของมนุษย ์
   -   การบุกรุกท่ีดินสาธารณะ 

   -   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและส่ิงแวดล้อม 
   -   การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

6.   ปัญหาด้านสาธารณสุข 
   -  ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญกับงานด้านสาธารณสุขเท่าท่ีควร 
   -   โรคติดต่อจากสัตว์น าโรค  เช่น  ยุง 

 
/7.ปัญหา… 
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7.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   -    เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในด้านศาสนาวัฒนธรรม 
   -    เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษามุ่งเน้นท่ีให้ความสนใจแต่กับ

เทคโนโลยี    
   -    วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 

8.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
-   การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-   การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
-   การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
 -   การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
 -   การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
 -   การบริการสาธารณะ 

  9. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมือง
และสังคม  
   -ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
   -การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
   -ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  อบต. 
   -ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ  อบต.ให้เพิ่มมากขึ้น 
ความต้องการของประชาชน 
 1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

-    ขุดลอกคลอง 
-    ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาเพิ่มข้ึน  
-    ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  
-    ก่อสร้างถนนให้เพียงพอเพื่อใช้สัญจร และขนพืชผลการเกษตร  

  -    ก่อสร้างสถานท่ีเล่นกีฬาและอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
2. ความต้องการด้านการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานท า  

-    จัดต้ังศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร  
-    ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน  
-    สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์  
-   ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

3. ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย  
-    ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  ก าจัดยุงลายและปูองกันโรคพิษสุนัข  
-     การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
-     สนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขในการปูองกันโรคต่าง ๆ 
 
 
 

/4. ความต้องการ… 
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4. ความต้องการด้านน้ ากิน – น้ าใช้  
-   ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช  
-   ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  

5. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
-   ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดชุมชน  
-  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ  
-  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ  
-   ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
-   รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงบ่อน้ าสาธารณะ 
-   ฝึกอบรมจัดต้ังเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
-   ขุดลอกคลองท่ีต้ืนเขิน และก าจัดวัชพืช  

7. ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
-   จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  
-   จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
-  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ  

 
 

 

 
 

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นท่ี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นท่ีเกิดความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร    นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมท่ีจะเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยึด
กรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
ท้องถิ่น และจัดให้ต้ังเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามา
ช่วย ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ี
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการ
ด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
 

/แผนพัฒนา… 

๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ท้ังนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี ้

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) จัดใหม้ีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1) 
(2) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กเยาวชน   ผู้สูงอายุและผู้พิการ  (มาตรา  67(6)) 
(2)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
(3)  ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ    
     (มาตรา 68(4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา 16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย   (มาตรา 16(2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
    (มาตรา 16(5)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

             5.3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ                                  
                     ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
         (มาตรา 68(8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4) จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3)) 

 

(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
         (มาตรา 16(17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

 
 
 
 

/5.4 ด้านการ… 
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5.4   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียว  
                        มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ ์(มาตรา 68(5)) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5) การท่องเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีภารกิจ 
      ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(มาตรา 67(7)) 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัด  
      มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
(3) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
      ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของ  
       ท้องถิ่น (มาตรา 67(8)) 
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
     (มาตรา 17(18)) 

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
                          และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น(มาตรา 45(3)) 

(2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ   
      บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา  16(16)) 
(4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาต าบลและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
 
 

/ (5) การสร้าง… 
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(5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16)) 

(6) การแบ่งสรรเงินซึง่ตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

(7) การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

 

ภารกิจท้ัง  7  ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ 
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 

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

 
 

 การวิเคราะห์ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ด้วยเทคนิค  SWOT  
 จุดแข็ง 
  1.ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
  2.มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ มีการมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  3.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
และมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการในส านักงาน  ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเป็นของตนเอง ท่ีบริหารโดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ส้ันลง 
 จุดอ่อน 
  1.กฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการ
ด าเนินงานแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  2.มีพื้นท่ีรับผิดชอบหลายหมู่บ้าน (9 หมู่บ้าน) ท าให้งบประมาณในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  3.มีประชากรวัยรุ่นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านยาเสพติด 
 โอกาส 
  1.องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ให้ความส าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนด้าน
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ให้มีคุณภาพเท่เทียมกันและท่ัวถึง  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
  2.องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
 
 

/ข้อจ ากัด… 
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 ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม 
  1.องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการพัฒนา โดยการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้นท าให้กระทบต่อการพัฒนาด้าน   
อื่น ๆ  
  2.ประชาชนในต าบลยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บภาษีของ อบต.เท่าท่ีควร ท าให้รายได้
จากการจัดเก็บไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
  

 

               
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ น าภารกิจท่ีได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 น ามาก าหนดภารกิจ
หลัก และภารกิจรอง แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภากิจรองท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้            
   ภารกิจหลัก  
  1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟูา ประปา   แหล่งน้ า และทางระบายน้ า 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และเอื้ออ านวยประโยชน์ แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

2.  การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย   การส่งเสริมและ
สนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การบ ารุงรักษาคู คลอง ตลอดจน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

4. การส่งเสริมการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  เช่น ไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า 
ไม่ให้ระบาดภายในพื้นท่ี 

  
       ภารกิจรอง   

1.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ เทศกาลงานเข้าพรรษา เทศกาล
สงกรานต์ 

2.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมหมู่บ้าน / 
ต าบลเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

3. การสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้แก่ การสนับสนุนเยาวชนให้
เล่นกีฬา สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ จัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชนในพื้นท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๗. สรุปปัญหา… 

๖. ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะด าเนนิการ 
 
 



  

-24- 
 

 
  
 

การวิเคราะห์และประเมินความต้องการอัตราก าลังคนท่ีมีขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กรซึ่งช่วยผู้บริหาร

ก าหนด จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ซึ่งจะ
ช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคล่ือนไปยัง
เปูาหมายได้ดีหรือไม่ และมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่มีจุดอ่อนท่ีจะต้อง
ปรบัปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis  มีปัจจัยท่ีควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้ 
          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ของส านัก 
          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเป็นโอกาส 
(Opportunities) และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค (Threats) ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์ 

 
          จากการพิจารณาข้อมูลท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  
          จุดแข็ง (Strength) 
                   จากการวิเคราะห์พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ มีจุดแข็งซึ่งเป็นปัจจัยทางบวก
ส าหรับการพัฒนา ดังนี้ 

1. มีภูมิล าเนาในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง 
2. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 
3. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  
4. บุคลากรมีการท างานเป็นทีมและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 

  
          จุดอ่อน (Weakness) 
                   จากการวิเคราะห์พบว่า มีจุดอ่อนซึ่งเป็นปัจจัยทางลบส าหรับการพัฒนา ดังนี้ 
                   1. บุคลากรไม่ให้ความส าคัญกับแผนกลยุทธ์และไม่ถูกน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง 
                   2. บุคลากรบางคนยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเอง 

3. ขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานรับผิดชอบของกันและกัน 
 
 
 
 

/โอกาส… 

๗. สรปุปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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          โอกาส (Opportunity) 
                   จากการวิเคราะห์พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ มีโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยทางบวก
ส าหรับการพัฒนา ดังนี้ 
                   1. ผู้บริหารมีนโยบายการใหก้ารสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร เช่น การส่งไปฝึกอบรมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
                   2. มีความคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานง่ายข้ึน 

4. บุคลากรเป็นคนในพื้นท่ีท าให้รู้สภาพปัญหา ทัศนคติของประชาชนเป็นอย่างดี 
5. พนักงานส่วนใหญ่มีความเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลา 
6. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 

          ภัยคุกคาม (Threat) 
                   จากการวิเคราะห์พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ มีอุปสรรคซึ่งเป็นปัจจัยทางลบ
ส าหรับการพัฒนา ดังนี้ 
                   1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน 
                   2. บุคลากรบางคนยังยึดติดกับระเบียบเดิมๆวิธีปฏิบัติเดิมๆ  

3. การแทรกแซงการปฏิบัติงานของพนักงานจากบุคคลภายนอก 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภท สามัญ ได้ก าหนด

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5  ส่วน ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง   กองช่าง   กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม   กองสวัสดิการสังคม   

ท้ังนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลัง   จ านวนท้ังส้ิน  40  อัตรา  พนักงานส่วนต าบล   18  
อัตรา ลูกจ้างประจ า  1  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  12    อัตรา  พนักงานจ้างท่ัวไป   7   อัตรา       
ครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  อัตรา  การจัดท าแผนอัตราก าลังฉบับนี้คงร่างเดิมไว้ไม่
เพิ่มและยุบต าแหน่ง  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 40   
  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ได้ด าเนินการเปรียบเทียบจ านวนอัตราก าลังกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุโพธิ์และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกล่าม  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้ด าเนินการเปรียบเทียบการก าหนดอัตราก าลังกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลข้างเคียง ดังนี้ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
1. เป็น อปท.  ประเภท สามัญ                  2.   มีพื้นท่ี ..........40.75......... ตร.กม.               
3. จ านวนหมู่บ้าน........9........ หมู่บ้าน            
ในปี 2563  จ านวนบุคลากร (ที่มีอยู่จริง)   
1. พนักงานส่วนต าบล จ านวน.......11......คน  2. ลูกจ้างประจ า  จ านวน.........1......คน 
3. ครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน.........-........คน      4. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน.......11......คน 
5. พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน........3.......คน 
ในปี 2563  จ านวนบุคลากรตาม กรอบอัตราก าลัง 
1. พนักงานส่วนต าบล จ านวน........18........คน      2. ลูกจ้างประจ า จ านวน........1........คน 
3. หัวหน้า ศพด./ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน.........2.......คน    4. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน......12......คน 
5. พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน......7.......คน 
4. การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  2563   ต้ังไว้....... 35,550,000  ....... บาท 
ข้อมูล ณ วันท่ี  5  สิงหาคม 2563 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล่าม องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

1. เป็น อปท.  ประเภท สามัญ 
2. มีพื้นท่ี ..........78......... ตร.กม. 
3. จ านวนหมู่บ้าน........12........ หมู่บ้าน 
4. ในปี 2563  จ านวนบุคลากร (ที่มีอยู่จริง)   
4.1 พนักงานส่วนต าบล จ านวน.......27......คน 
4.2 ลูกจ้างประจ า  จ านวน.........-......คน 
4.3 ครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน.........-........คน 
4.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน.......9......คน 
4.5 พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน........16.......คน 
5. ในปี 2563  จ านวนบุคลากรตาม              
กรอบอัตราก าลัง 
5.1 พนักงานส่วนต าบล จ านวน........32........คน 
5.2 ลูกจ้างประจ า จ านวน........-........คน 
5.3 หัวหน้า ศพด./ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน.........-.......คน 
5.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน......11......คน 
5.5 พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน......17.......คน 
6. รายได้ของ อปท.ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
2563   ต้ังไว้....... 49,496,238....... บาท 

1. เป็น อปท.  ประเภท สามัญ 
2. มีพื้นท่ี ..........33.75......... ตร.กม. 
3. จ านวนหมู่บ้าน........8........ หมู่บ้าน 
4. ในปี 2563  จ านวนบุคลากร (ที่มีอยู่จริง)   
4.1 พนักงานส่วนต าบล จ านวน.......15......คน 
4.2 ลูกจ้างประจ า  จ านวน.........1......คน 
4.3 ครูผู้ดูแลเด็ก   จ านวน.........1........คน 
4.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน.......12......คน 
4.5 พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน.........1.......คน 
5. ในปี 2563  จ านวนบุคลากรตาม              
กรอบอัตราก าลัง 
5.1 พนักงานส่วนต าบล จ านวน........17........คน 
5.2 ลูกจ้างประจ า จ านวน........1........คน 
5.3 ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน..........3.......คน 
5.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน......13......คน 
5.5 พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน......2.......คน 
6. รายได้ของ อปท.ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
2563   ต้ังไว้....... 30,000,000  ....... บา 
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 จากการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์   องค์การบริหารส่วนต าบล   
บุโพธิ์และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกล่าม ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีใกล้เคียง  บริบท ลักษณะภูมิ
ประเทศคล้ายกันและเขตพื้นท่ีติดต่อกัน จะพบว่าสัดส่วนการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ังสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ ดังนั้นในเนื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ัง
สามหน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดโพธิ์ จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกล่ียต าแหน่งหรือเพิ่มต าแหน่งแต่อย่างใดและจ านวน
ปริมาณคนท่ีมีอยู่ขณะปัจจุบันสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

 
 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  มีภารกิจ   อ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  ดังนี้ 

8.1   โครงสร้าง 
 

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอตัราก าลัง (ใหม่) หมายเหต ุ
1. ส านักปลัด  
1.1  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ  งานธุรการ   
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานบริการประชาชน 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานทะเบียน 
-    งานกิจการสภา 
-    งานการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

1.2 งานโยบายและแผน 
- งานแผนพัฒนาต าบลและแผนงานต่าง ๆ  
- งานวิชาการและระเบียบต่าง ๆ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
งานงบประมาณ 

 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารทั่วไป 
- งานสารบรรณ งานธุรการ   
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานบริการประชาชน 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานทะเบียน 
-    งานกิจการสภา 
-    งานการเจ้าหน้าท่ี 
-   งานอื่นท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการใด 

1.2 1.2  งานโยบายและแผน 
- งานแผนพัฒนาต าบลและแผนงานต่าง ๆ  
- งานวิชาการและระเบียบต่าง ๆ 
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

  -   งานงบประมาณ 
 

 

 
 
 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 



  

-28- 
 

โครงสร้างตามแผนอตัราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอตัราก าลัง (ใหม่) หมายเหต ุ
1.3  งานกฎหมายและคดี 
  -   งานกฎหมายและนิติกรรม และ 
     การด าเนินการทางคดีของ  อบต. 
  -  งานร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
  -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
  -  งานกฎหมายและนิติกรรม และ 
     การด าเนินการทางคดีของ  อบต. 
  -  งานร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
  -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

 

1.4  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกัน 
- งานฟื้นฟ ู

1.4  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอ านวยการ 
- งานปูองกัน 
- งานฟื้นฟ ู

 

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

2.2    งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงนิและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3   งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ 

ค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

2.4    งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
- งานพัสดุ ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

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

2.2    งานบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบการเงนิและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3   งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ 

ค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 

2.4    งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
- งานพัสดุ ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

 
 
 
 
 

/3.กองช่าง... 
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โครงสร้างตามแผนอตัราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอตัราก าลัง (ใหม่) หมายเหต ุ
3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประมาณราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้าง 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

3. กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 

 -    งานสารบรรณ  งานธุรการ 
3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประมาณราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้าง 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 

3.3   งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 

 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
-  งานข้อมูล 
-  งานประสานกิจกรรม 
-  งานบริหารการศึกษา 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานแผนและวิชาการ 
 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
- งานประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานกิจกรรมนนัทนาการ 

4.3 งานกิจการโรงเรียน 
- งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก  
- งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 
- งานกิจกรรมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
-  งานข้อมูล 
-  งานประสานกิจกรรม 
-  งานบริหารการศึกษา 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานแผนและวิชาการ 
-  งานสารบรรณ  งานธุรการ 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 

 
4.3 งานกิจการโรงเรียน 
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
-   งานข้อมูลพัฒนาเด็กเล็ก  
-   งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการ

เด็ก 
-   งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานติดตามและประเมินผล 

 

 
/กองสวัสดิการสังคม… 



  

 
-30- 

 
โครงสร้างตามแผนอตัราก าลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอตัราก าลัง (ใหม่) หมายเหต ุ
5.   กองสวัสดิการสังคม 

5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิการท่ัวไป 
- งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
-    งานแผนและนโยบาย 
-    งานงบประมาณ 

5.2   งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา

และผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
- งานส ารวจข้อมูลและตรวจสอบ 
- งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนชราและ

ผู้พิการ 
5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส ารวจ วิเคราะห์ ก าหนดแผน 
-   งานติดตามและประเมินผล 

  -   งานกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

  -  งานกิจกรรมพัฒนาสตรี 

5.   กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิการท่ัวไป 
- งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
-    งานแผนและนโยบาย 
-    งานงบประมาณ 

5.2   งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา

และผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
- งานส ารวจข้อมูลและตรวจสอบ 
- งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนชราและผู้

พิการ 
5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานส ารวจ วิเคราะห์ ก าหนดแผน 
-   งานติดตามและประเมินผล 

  -   งานกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

  -   งานกิจกรรมพัฒนาสตร ี

 

 
8.2   การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

ตามข้อ 8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้วิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานและได้
จัดท าโครงสร้างอัตราก าลังใหม่แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภท
สามัญ  และภารกิจในปัจจุบันมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ก าหนดจ านวนบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจท่ีจะตามมา
ในอนาคต และทันต่อความต้องการในการให้บริการแก่ประชาชนและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 35 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  40   
        องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็น  5  ส่วนราชการ  
ประกอบด้วย  ส านักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม   
โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลระดับต้น  เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  ซึ่งการก าหนดกรอบอัตราก าลัง  ต้อง
แยกตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อก าหนดตัวพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง  ในอนาคตระยะเวลา  3 ปี ต่อไปข้างหน้า ให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  ซึ่งในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี (ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566)  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี ได้
ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ภารกิจ  หน้าท่ี ลักษณะงาน ปริมาณงาน ความยากและคุณภาพของงาน  เพื่อ
ก าหนดต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง  คุ้มค่า  ดังนั้น  จึงก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง   

/การก าหนด… 
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 การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  เพื่อพิจารณาปรับลดหรือเพิ่ม
อัตราก าลังในแผนอัตรากลัง 3ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2566  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดโพธิ์ มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน  เป็น
ผู้บังคับบัญชาและมีหัวหน้าส่วนราชการ  ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ  ซึ่งแต่ละ
ส่วนราชการมีสายงานในแต่ละส่วนราชการ จ านวนคน ท่ีประกอบไปด้วยพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  เพื่อน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงานรายละเอียด
ปรากฏดังตาราง ดังนี้ 
 

ส่วนราชการ งาน จ านวนพนักงาน (อตัราท่ีมี) 
  พ.ส่วน

ต าบล 
ลจป. พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป 4  1 2 
 งานนโยบายและแผน 1    
ส านักงานปลัด  อบต. งานกฎหมายและคดี     
 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   1 1 
กองคลัง งานการเงิน 1    
 งานบัญชี 2   1 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1    
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1   1 
กองช่าง งานก่อสร้าง 2  1  
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 1    
 งานประสานสาธารณูปโภค 1  1 1 
กองการศึกษา ศาสนา งานบริหารการศึกษา 2  1 1 
และวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
 งานกิจการโรงเรียน   6 1 
กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1    
 งานสังคมสงเคราะห์  1 1  
 งานส่งเสริมอาชีพและสตรี 1    

 รวม 18 1 14 7 
 
 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  จึงน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบ
อัตราก าลัง  3  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566) ดังนี้ 
 
 
 
 

/กรอบอัตราก าลัง … 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง กรอบอัตรา   
ก าลังเดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดับกลาง) 

1 1 1 1 - - -  

รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

ส านักปลัด  อบต.(01)         
หัวหน้าส านักปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย 

1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานทั่วไป 2 2 2 2  - - -  

พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1  - - -  

กองคลัง (04)         
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - ให้ กสถ.
สอบแทน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ขอใช้

บัญชีจาก 
กสถ. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1  - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1  - - -  

กองช่าง  (05)         
ผู้อ านวยการกองช่าง   
(นักบริหารงานช่าง   ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ/ต าแหน่ง กรอบ
อัตรา   
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (08)         

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

        

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 1 1 - - - รอรับจัดสรร
อัตราจาก สถ. 

ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 3 3 3 3 - - - งบอุดหนุน+ 

งบ อปท. 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - งบ อปท. 

พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - - งบ อปท. 

กองสวัสดิการสังคม  (11)         
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
ลูกจ้างประจ า         
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจ า) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

รวม 40 40 40 40 - - -  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้น ากรอบอัตราก าลังมาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลเพื่อควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

(1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

(2) เงินประจ าต าแหน่ง  หมายถึง เงินประจ าต าแหน่งตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันท่ี  7 มีนาคม 
2559  และเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจ่ายเท่ากับเงินประจ าต าแหน่งดังกล่าว 

(3) ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน คือ การค านวณเพื่อประมาณการภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละป ี
 (3.1) กรณีต าแหน่งท่ีมีคนครอง ให้ประมาณการภารค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นในอัตราคนละ 1 ขั้น 

ของอัตราเงินเดือนในแต่ละปี  
 (3.2) กรณีต าแหน่งท่ีก าหนดขึ้นใหม่ ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นจาก  (อัตรา

เงินเดือนขั้นต่ าสุดของระดับต าแหน่งท่ีขอก าหนด + เงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับต าแหน่งท่ีขอก าหนด) หาร 2 
คูณจ านวน 12  เดือน 

(4) ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปีคิดจาก (1)+(2)+(3) 
(5) ค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมด 
(6) ประโยชน์ตอบแทนอื่นในแต่ละปี รวมถึงเงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มค่าวิชา

(พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.รง) เงินเพิ่มพเิศษค่าภาษามาลายู (พ.ภ.ม.) เงินประจ าต าแหน่งนิติ
กร (พ.ต.ก.) เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) เป็นต้น           
ให้ประมาณการในอัตราไม่เกินร้อยละ  15 โดยคิดจาก (5) 

(7) คิดจาก (5) + (6) 
(8) คิดจาก (7) คูณ  100  หารด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 



  

 



  

 
 

-39- 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. แผนภมูิโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการตามแผนอัตราก าลงั   ๓   ป ี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดับกลาง) 

 
 

ส านักปลัด อบต.  
หัวหน้าส านักปลัด  อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

-งานบริหารทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานปูองกันและบรรเทา         
  สาธารณภัย 
 

 

-งานการเงิน 
-งานบัญชี 
-งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 

-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
 
 

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดับต้น) 

 
 

กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานส่งเสริมการศึกษา   
 ศาสนาและวัฒนธรรม 
-งานกิจการโรงเรียน 
  

 
 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-งานสังคมสงเคราะห ์
-งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
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โครงสร้างของส านกัปลัด  อบต. 
 

 
 
 
  
 

-นักทรัพยากรบุคคล   (ปก./ชก.) (1)        -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)          พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                                                                
พนักงานจ้างตามภารกิจ          -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (1)                                                                                                
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)           
พนักงานจ้างทั่วไป 
-คนงานทั่วไป  (2) 

   -พนักงานขับรถยนต์ (1) 
 

ประเภท ผู้บริหารท้องถ่ิน อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน    
จ านวน - - - - - 1 - - 2 - - 1 - - 2 3 

 
 

หัวหน้าส านักปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

 
 

งานบริหารทั่วไป 
งานกฎหมายและคดี      

 
 

งานนโยบายและแผน 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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โครงสร้างกองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี   (ปก./ชก.)  (1)   -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (1)    -เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) (1) 

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง./ชง.) (1)          พนักงานจ้างตามภารกิจ   
พนักงานจ้างตามภารกิจ                              - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 

   
ประเภท ผู้บริหารท้องถ่ิน อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ 
พนักงานจ้าง 

ทั่วไป 
ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน    
จ านวน - - - - - 1 - - 1 - - 2 1 - 2 - 

 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลงั ระดับต้น) (๑) 

 
 

งานการเงิน 
        งานบัญชี 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
 
 

 
-นายช่างโยธา  (ปง./ชง.)  (1) 
-เจ้าพนักงานธุรการ    (ปง./ชง.) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  (1) 

    -ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)  
       พนักงานจ้างทั่วไป 
       -คนงานทั่วไป   (1)  
         -พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
 

ประเภท ผู้บริหารท้องถ่ิน อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน    
จ านวน - - - - - 1 - - - - - 2 1 - 2 2 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
งานก่อสร้าง 
งานประสานสาธารณูปโภค 
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โครงสร้างกองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 

 
 

-นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) (1)       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  
พนักงานจ้างตามภารกิจ        -ครูผู้ดูแลเด็ก  (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)        -หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป)        -ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ) (4) 
-คนงานทั่วไป  (1)         พนักงานจ้างทั่วไป 

-ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) 
 

ประเภท ผู้บริหารท้องถ่ิน อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน    
จ านวน - - - - - 1 - - - 1 - -  - 5 2 

 

ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คร ู ครูผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 1 - 1 

 
หมายเหตุ  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา การสรรหาต าแหน่งครผูู้ดูแลเด็กดังกล่าวให้กระท าได้ ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตราก าลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแล้ว 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา   
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

 
 

งานบริหารการศึกษา 
งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 

งานกิจการโรงเรียน 
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โครงสร้างกองสวัสดกิารสังคม 
 
 
 

 
 
 
         

- นักพัฒนาชุมชน   (ปก./ชก.) (1) 
        ลูกจ้างประจ า       
        -นักพัฒนาชุมชน  (ลูกจ้างประจ า) (1)         

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (1)  

            
ประเภท ผู้บริหารท้องถ่ิน อ านวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ 
พนักงานจ้าง 

ทั่วไป 
ระดับ สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน    
จ านวน - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 1 - 

 
 

ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  (1) 

 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห ์
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
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องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง  ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะทัศนคติท่ี
ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามท่ี
กฎหมายก าหนด  โดยมีระยะเวลา  3  ปี  ตามรอบของแผนอัตราก าลัง  3  ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนา
ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ  คือ การพัฒนาไปสู่  Thailand  4.0  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  4.0  เช่นกัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1.  เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจท่ีภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

 2.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยต้ังค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวมท้ังใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทุกส่วนราก
ชารเพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จส้ินในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  มาว่าจะติดต่อ
มาด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น 

3.  องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการ
วิเคราะห์ความเส่ียง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน  เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตั วเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  รวมท้ังท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด  วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น  การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติ  เป็นต้น 

 

 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์     ได้ประกาศคุณภาพ จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  
 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
โพธิ์  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  ดังนี้ 

 ข้อ 1  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
ข้อ 2  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

 ข้อ 3  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 ข้อ 4  การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 ข้อ 5  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 6  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ข้อ 7  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ข้อ 8  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ข้อ 9  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
     ท้ังนี้  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  จึงประกาศใช้มาตรฐานท้ัง  9  ข้อ ดังกล่าวข้างต้นเป็น
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นท่ีเล่ือมใส 
ศรัทธา และยกย่องของบุคคลท่ัวไป และเพื่อบุคลากรจะได้ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีต่อองค์กรและประชาชน
อย่างมีคุณธรรม 

************************ 
     
         

 
 
 

 
 
 
 
 
                         

 

13. ประกาศคณุธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลกูจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 
 


