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บรหิารสวนตําบลเมืองเกษตร ใหเหมาะสมอีกดวย 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   จึงไดมีการวางแผนอัตรากําลังใชประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล       เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลให เกิด
ประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจตามอํานาจหนาที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา  สามารถลด
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1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งที่สําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง 
เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน  คาจาง 
คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธเก่ียวเน่ืองสอดคลองกัน  
ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  25๖๑ – 256๓  ขององคการบริหารสวนตําบล 
เมืองเกษตร  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  256๓    ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จึง
จําเปนตอง จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ  256๔ – 256๖   ใหสอดรับและสัมพันธกับแผน
อัตรากําลังฉบับเดิมเปนสําคัญ  เพ่ือใหการบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่อง  
โดยใชหลักการและวิธีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3  ป ประจําปงบประมาณ  256๔ – 256๖  ดังนี้ 
    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตําแหนง  กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด 
อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะตองจายในดานบุคคล 
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการกําหนด
ตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนดตําแหนง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยเสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จึงไดจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป  ประจําปงบประมาณ 256๔ – 256๖ ขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหนง  และมาตรฐานของตําแหนง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  
2544  ขอ  5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๔) ลงวันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่ ๖)  ลงวันที่  ๔  
มิถุนายน ๒๕๕๘  กําหนด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)   กําหนดตําแหนงพนักงานสวน
ตําบลวาจะมีตําแหนงใด   ระดับใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  ใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ  
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ  ตลอดจนกระทั่งภาระคาใชจายขององคการ
บริหารสวนตําบลที่จะตองจายในดานบุคคล  โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงาน
สวนตําบล  เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจัดทําแผน
อัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวน 



 
-๒- 

 
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนด  
  ประกอบกับแผนอัตรากําลังประจําป  ๒๕๖๑ –๒๕๖๓  ครบกําหนดใหบังคับใชวันที่  ๓๐  กันยายน 
๒๕๖๓  ซ่ึงจะตองจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ฉบับใหมใหผลมีบังคับใชตอเนื่องกันในวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓  
ประกอบกับตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ดวนมากท่ี มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๐  ลงวันที่ ๑๙  มิถุนายน  
๒๕๖๓  เร่ือง  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  แสดงถึงขอมูลอัตรากําลัง
ของขาราชการและพนักงานจางทุกประเภท  ทั้งที่ตั้งจายเงินเดือน  คาจาง  จากงบประมาณของทองถ่ินนั้นและที่ตั้ง
จายจายเงินอุดหนุนของรัฐบาลใหอยูภายในฉบับเดียวกัน  อันจะเปนประโยชนในการวิเคราะหอัตรากําลังใน
ภาพรวมและแนวโนมภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลไดอยางชัดเจน 
  ดังนั้น  จึงจําเปนตองจัดทําแผนอัตรากําลังประจําป  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ขึ้น  ใหเปนไปตาม
ประกาศหลักเกณฑที่กําหนด  เพ่ือเปนเคร่ืองมือกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เพื่อใหตรวจสอบการกําหนดตําแหนง  การใชตําแหนงและการสรรหาใหเปนไปอยางถูกตองตอไป 
 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร    มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่
เหมาะสมไมซ้ําซอน 
  2.2  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   มีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลัง  
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบล     ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537   และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 
  2.3  เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม 
  2.4  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง     การพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ใหเหมาะสม 
  2.5  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีการวางแผนอัตรากําลัง   การจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกิดประโยชน
ตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
  2.6  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บรหิารงานบุคคลใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความสําคัญ  และกระบวนการ ในการจัดทําแผนอตัรากําลัง ๓ ป 

3.๑ กรอบแนวคิดเร่ืองการวางแผนอตัรากําลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมขององคกร 
ซึ่งนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 
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 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของการ
วางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมาทํางานใหบรรลุเปาหมาย
องคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพ่ือใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังน้ันในการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษยที่องคกรตองการ
เพื่อใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมายของการ
วางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการวิเคราะหสภาพ
กําลังคนขององคกรท่ีมีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามีสวนตางของความตองการ
อยางไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่วางไว” โดยการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองการกําลังในอนาคตที่จะทําใหองคกรบรรลุภารกิจ 
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปนกระบวนการในการ
กําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคการตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาไร และ
รวมถึงวิธีการในการไดมาซึ่งบุคลากรที่กําหนดไวลวงหนาน้ีดวย การไดมาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแตการสรรหาคัดเลือก
จากภายนอกองคการ ภายในองคการ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่ตองการ นอกจากน้ัน ยังรวมถึงการรักษาไวซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคการ”  

 สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเร่ืองการวางแผนกําลังคน
เชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณเกี่ยวกับอุปสงค 
และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีที่จะใหไดกําลังคนในจํานวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมมา
ปฏิบัติงานในเวลาที่ตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง ทั้งนี้เพื่อ
ธํารงรักษากําลังคนที่เหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษยเปน
กิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีท่ีสุดไวลวงหนาเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะห และวิเคราะห
เก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดวิธีการที่จะใหไดกําลังคนที่มีความรู ความสามารถ
อยางเพียงพอ หรือกลาวโดยทั่วไป การมีจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาตองการ  เปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการเขามาทํางานใน
องคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคการ หรืออีกนัยหน่ึง การวางแผน
กําลังคนคือ วิธีการที่จะใหไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยและรูจักปรบัปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคกรตอไป 

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้นเปน
การระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดทั้งในปจจุบันและ
อนาคตเพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายที่กําหนดไว 
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3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

   (1) แนวคิดเร่ือง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ที่เนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอํานาจการ
บริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
ดังน้ี 

 พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เนนการใชความรู
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความตอเนื่องในการทํางาน  มีอํานาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น   กําหนด
ตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังน้ี 

- สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ไดแก สายงานที่บรรจุเร่ิมตนมีคุณวุฒติ่ํากวาปรญิญาตรี 

 ลูกจางประจํา : ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะและประสบการณ  จึงมีการจาง
ลูกจางประจําตอเนื่องจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราข้ึนมาใหม  หรือกําหนดตําแหนงเพิ่ม
จากที่มีอยูเดิมและใหยุบเลิกตําแหนง หากตําแหนงที่มีอยูเดิมเปนตําแหนงวา มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ  
โดยกําหนดเปน ๓ กลุม  ดังนี้  

- กลุมงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุมงานสนับสนนุ 
- กลุมงานชาง 

  พนกังานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการกําหนด
พนักงานจางจะมี 3 ประเภทแต องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางดวย
บรบิท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง  ๒ ประเภท ดังน้ี 

- พนักงานจางทั่วไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ 
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พนกังานสว่นตําบลและครู

58%

ลกูจ้างประจํา

4%

พนกังานจ้างตามภารกิจ

27%

พนกังานจ้างทวัไป

11%

แผนภมิูแสดงอตัรากําลงั

แสดงสดัสว่นของบคุลากร อบต.เมืองเกษตร

พนกังานสว่นตําบลและครู ลกูจ้างประจํา พนกังานจ้างตามภารกิจ พนกังานจ้างทวัไป

 
    

 

(2) แนวคิดเร่ืองการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการ
กําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากย่ิงขึ้น 
โดยจุดเนนคือ กําหนดสายงานที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พรอมทั้งเอื้อตอการบริหารทรัพยากร 
บุคคล อันไดแก   การโอน  การยาย  การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ทั้งนี้องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร  ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเปน
อยางไรเพ่ือใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศกึษา กลุมอาชีพที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - สํานักปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และแตงตั้ง
ใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนที่เร่ืองการ
วางแผน  นโยบาย อํานวยการทั่วไป  การบริการสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห งานสงเคราะห
เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถ
และตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 
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 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และแตงต้ังให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได  ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และแตงต้ังให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนที่เรื่องสายงานชาง  
การกอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใชในการบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สวนใหญจะเนนที่เร่ืองการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  ภูมิปญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถ
และตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชใน
การบรรจุ และแตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  สวนใหญจะเนนท่ีเร่ืองงานอนามัยและสิ่งแวดลอม  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ฯลฯ  สวนวุฒิ
การศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพื่อใหพนักงาน
แตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณที่แตละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis) 

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

History ForecastToday

ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะขอ้มูลในอดตี (Can't measure workload by just looking at history)
ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่เฉพาะภาระงานผ่านภาพในอนาคต (Can't measure workload by just looking at forecast)

พิจารณาขอ้มูลการปฏิบัติงานจริง
ของพนักงานในหน่วยงาน

พิจารณาภารกิจ/บทบาท/วิสัยทัศนที์องคก์ร
มุ่งหวงัและส่งผลถึงต่อภาระงานของ

หน่วยงาน

พิจารณา
อตัรากาํลงั
ปัจจุบัน

• เปิดโอกาสให้หน่วยงานแสดง
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะแลว้
นาํขอ้มูลเหล่านีมาประกอบการ
วิเคราะห์

• เก็บประเด็น (Issues)ทีเกียวขอ้ง
กบัอตัรากาํลงัจากผูป้ฏิบัติงาน 
และผูเ้กียวขอ้ง (360 องศา)

• รบัขอ้มูลการดาํเนินงานจริง
ของหน่วยงานในอดีต

• แนวทางการปฏิบัติงานทีไดร้บั
การพิสูจนแ์ลว้

• ขอ้มูลเชิงปริมาณทีวดั
อตัรากาํลงัทีตอ้งการ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นทีเกียวกบั
วิสัยทัศน ์ภารกิจเร่งด่วน 
ภารกิจหลกัซึงส่งผลต่อความ
ตอ้งการอตัรากําลงั

• วิเคราะห์แนวโนม้ของภาระ
งานจากผลผลิตทีตอ้งการจาก
หน่วยงาน (Drivers)
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไมอาจขึ้นอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตองอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคลองสม่ําเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังน้ันควรคํานึงถึงปจจัย
และกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

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

FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบทีนาํมาใช้
Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พยีงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลือนขึนได ้
จึงควรพจิารณาผ่านวิธีการทีหลากหลายและยึดโยงกันเพือใหผ้ลลัพธมี์ความน่าเชอืถือยงิขึน

Effective Manpower Planning Framework

มุมมองไปสู่อนาคต มุมมองปัจจุบัน มุมมองอดีต 

 FTE (Full Time 
Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 
Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 
many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science 

 

  เมื่ อนํ ากรอบ แน วความคิ ดก ารวิ เค ราะห อั ต รา กําลั ง  (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ท่ีมีอยูดังนี้ 

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ โดยจะ
เปนการพิจารณาวางานในปจจุบันที่ดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานที่ทําอยูใน
ปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต การวางแผน
อัตรากําลังคนในดานนี้  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  ทักษะ และ
ประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมีความรูความสามารถดานการรักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิ
การศึกษา ดานการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุใหดํารงตําแหนง ใน
สวนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหา และบริการสาธารณสุขใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยาง
ทั่วถึง เปนตน 
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กระจกดานที่ 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาที่เขามารวมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ดังน้ันในการกําหนด
อัตรากําลังจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงที่กําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การกําหนดตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ไดกําหนดอัตรากําลังใน
แตละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1 อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มีหนาที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปน ตําแหนงแตละงาน ซึ่ง กําหนดเปนสาย
งานวิชาการ ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผูมีคุณวุฒิ ตํ่ากวาปริญญาตรี ลูกจางประจํา 
พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป  ตามลําดับ  การกําหนดในลําดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชา
และมีผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมคีวามรูประสบการณ ที่แตละตําแหนงควรมีเปนสําคัญ  

กระจกดานท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณ 
FTE ตองมีการพิจารณาปรมิาณงานดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนกังานจาง ในสายงานวา 
 สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
 มีภาระงานที่ตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
 การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบวา 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบล 

เมืองเกษตร 
 ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ตองอาศัยสายงานดังกลาว / หรือทดแทนดวย 

สายงานอื่นที่เหมาะสมกวาได 
 การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 
 การนําปริมาณงานที่เกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังน้ี 

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

 

หมายเหตุ 
1. 230   คอื 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  ดังน้ัน 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 
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 กระจกดานที่ 4 Driver:         เปนการนําผลลัพธที่พึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร) มายึดโยงกับจํานวน
กรอบกําลังคนที่ตองใช สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนที่การปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
(การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกดานที่ 5  360° และ Issues: นําประเด็นการบรหิารคน/องคกรมาพิจารณา อยางนอยใน 
3 ประเดน็ดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ
แบงงานในแตละสวนราชการนั้น จะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนดโครงสราง
สวนราชการ หรือ กําหนดฝาย มากจะทําใหเกิดตําแหนงงานขึ้นอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนาสวนราชการ 
งานในสวนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร พิจารณา
ทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน มี 5 สวน
ราชการ ไดแก สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

เปนองคกรที่มีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเร่ืองกรอบอัตรากําลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู  การปรับตําแหนงอัตรากําลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพื่อใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และสามารถ
คาดการณ วางแผนกําหนดเพื่อรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได   

 มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลที่ไดมาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ ผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการ  ซึ่งประกอบดวยไปดวย  นายกองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง 5 สวนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
เพื่อปรบัปรุงและกําหนดทิศทางใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

กระจกดานที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดสวนอัตรากําลังกับองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกลเคียงกัน  ซึ่งไดแก  องคการบริหารสวนตําบลชีวึก องคการบริหารสวนตําบลพะงาด  และ
องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทั้งสามแหง  เปนหนวยงานที่อยูในเขตพื้นที่
ติดตอกัน จํานวนหมูบานประชาชน  ภูมิประเทศ  บรบิท ในลักษณะเดียวกัน 
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แผนภูมิเปรียบเทยีบอัตรากาํลัง

กับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิใกล้เคียง

 
  จากแผนภูมิการเปรยีบเทียบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร องคการบริหาร
สวนตําบลชีวึก  องคการบริหารสวนตําบลพะงาด และองคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง ซึ่งเปนองคการ
บริหารสวนตําบลที่มี ประชากร   ขนาดใกลเคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกลเคียงกัน และเขตพื้นที่
ติดตอกัน  จะพบวา การกําหนดอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหง มีอัตรากําลังไมแตกตางกัน
เทาไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการกําหนดตําแหนงเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หนวยงานแลว  การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  256๔ – 256๖  ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จึงยังไมมี
ความจําเปนตองปรับเกลี่ยตําแหนง  ลดตําแหนง  หรือเพิ่มตําแหนงแตอยางใด  และ จํานวน ปริมาณคนที่มีอยูขณะ
ปจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพได สวนตําแหนงท่ียังวางไมมีคนครอง องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกษตร ไดขอใชบัญชีจากการสอบของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  และคาดการณวา ใน
ปงบประมาณ  256๔ – 256๖  ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ป จะไดพนักงานสวนตําบลจากการสอบ และทําให
พนักงานสวนตําบล เพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอตัรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจําป 

งบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ซึ่งประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน  ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะทํางาน  มีนักทรัพยากรบุคคล  เปนผูชวยเลขานุการ  จัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ       อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร ตามกฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา  
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล  นโยบายผูบริหารและ สภาพ
ปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

 3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตาง ๆ 

 3.2.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   โดยให
หัวหนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและ อํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ 
ลูกจางประจําในองคการบริหารสวนตําบล ประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ 
หนาท่ี ความรับผดิชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร 

 3.2.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละสี่สบิของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

 
3.3  ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน 

 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ องคการบริหารสวนตําบล การกําหนด
อัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเน่ืองจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร สามารถปรบัตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหา การใชและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนโดยสรุป
ได ดังน้ี 

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร สามารถพยากรณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทําใหองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเกษตรสามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรบักับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา (Early Warning) ซึ่งจะ
ชวยทําใหปญหาที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง
ลงได 

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานทั้งดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ใหสอดคลองกันทําใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายที่ตองการ 
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3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆ เกี่ยวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซึ่งปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปไดดวย
การวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของปญหานั้น
ลงได 

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร สามารถที่จะจัดจํานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหท้ังกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร โดยรวม 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลเมอืงเกษตร เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทนุผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

3.3.7 ชวยทําใหเกิดการจางงานที่เทาเทียมกันอยางมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเร่ิมตั้งแตกิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง 
การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอด
ตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน 

 3.4 กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
   3.4.๑ แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
   3.4.๒ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล

เมืองเกษตร  
3.4.2.๒ ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เชน 

กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลังในแตละ
หนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 

    3.4.2.๓ วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพื่อจัดทาํรางแผนอัตรากําลัง ๓ ปขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร และ

สงคณะทํางานเพ่ือปรบัแตงรางแผนอัตรากําลัง  
   3.4.๔ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
   3.4.๕ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  ประจํา

งบประมาณ 256๔ – 256๖   
   3.4.๖ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จัดสงแผนอัตรากําลังที่ประกาศใชแลว ให 

อําเภอ และจังหวัด และสวนราชการในสังกัด  
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4.  สภาพปญหาของพื้นท่ีและความตองการของประชาชน 
                                               เพ่ือใหการวางแผนอัตรากําลัง  3  ป ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีความครบถวน  
องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกษตร   สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ     องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   วิเคราะหสภาพปญหาในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบล  วามีปญหาอะไร
และความจําเปนพ้ืนฐานและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สําคัญ  ดังนี้   
    สภาพปญหาของเขตพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบและความตองการของประชาชน  โดยแบงออกเปน 
 ดานตาง ๆ  ดังน้ี 
1.  สภาพปญหา/ความตองการ/แนวทางการแกไขโครงสรางพ้ืนฐาน 
        1.1  การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 
        1.2  ปญหาการไมมีโทรศัพทสาธารณะไมเพียงพอ 
        1.3  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
2. ปญหาการผลิต  การตลาด  รายไดและการมีงานทํา 
          2.1  การประกอบอาชีพในหมูบาน 
               -  ปญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ 
               -  ปญหาการขาดการรวมกลุมอาชีพ 
           2.2  ความรูทางดานเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 
           2.3  ปญหาผลผลิตตกต่ํา 
           2.4  ปญหาขาดเงนิทุนในการประกอบอาชีพ 
3.  ปญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 
          3.1  ปญหาแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 
          3.2  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
          3.3  ปญหาการใหบรกิารสุขภาพของผูสงูอายุ , เด็ก , สตร ีและคนพิการ  ไมท่ัวถึง 
          3.4  ปญหาการแพรระบาดและการปองกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบา 
4.  ปญหาน้ํากิน  -  น้ําใช เพื่อการเกษตร 
           4.1  การขาดแคลนนํ้าสําหรบัอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง 
           4.2  ระบบประปาหมูบานไมเพียงพอ 
5.  ปญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

5.1  ปญหาการขาดแหลงขอมูลขาวสาร 
      ๕.๒  การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 

6.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๖.๑ ปญหาสิ่งแวดลอม 
   6.2  ปญหาการตัดไมทําลายปา 

            6.3  คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทําใหการระบายน้ําไมสะดวก 
7.  ปญหาการบริหาร  และการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
            ๗.๑  ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 
            ๗.๒  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไมเพียงพอ 

ความตองการของประชาชน 
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 
      1.1  ขุดลอกคลอง  ,สรางสะพาน คสล. ,  วางทอระบายน้ํา 
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      1.2  ใหมีโทรศัพทสาธารณะเพียงพอทุกหมูบาน  
      1.3  ติดต้ังไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้น 
      1.4 กอสราง/ ปรับปรุง/ซอมแซมถนนคสล. ลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
2.  ความตองการดานการผลิต  การตลาด  รายได และการมีงานทํา 
     2.1  จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตร 
     2.2  ฝกอบรมความรู  ดานวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
     2.3  สนับสนุนเงินทุนพรอมอุปกรณ 
     2.4  ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.  ความตองการดานสาธารณสุข และอนามัย 
      3.1  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนาการอนามัยแม และเด็ก 
      3.2  ใหความรูดานสุขศึกษา 
      3.3  ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัข 
      3.4  ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะหผูสูงอายุ 
4.  ความตองการดานน้ํากิน  - น้ําใช เพื่อการเกษตร 
       4.1  ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา และกําจัดวัชพืช 

4.2  ใหมีการขยายเขตประปาหมูบานทุกหมูบาน 
5.  ความตองการดานความรู เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
       5.1  ฝกอบรมใหความรูดานอาชพี  มีศูนยขอมูล   มีหองสมุดชุมชน 
       5.2  ใหความรูดานการศึกษา การศึกษานอกระบบ  
       5.3  ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดตาง ๆ 
       5.4  ฟนฟูและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 
       6.1  รณรงคใหความรูในการรักษาสิ่งแวดลอม 
       6.2  ฝกอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       6.3  รณรงคปองกันการตัดไมทําลายปา 
7.  ความตองการดานการบริหาร และจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
        7.1  จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน  กลุมสตรี, กลุมอาสาอื่นๆ 
        7.2  จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
5.ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ออกเปน 7 ดาน พิจารณาจาก พ.ร.บ. อบจ., พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ.อบต. 
และ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และให
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจ SWOT  
การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการใหทุนการศกึษาตอ 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา มีเครือขายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ

ปรญิญาโท  
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4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนดแนวนโยบายให

พนักงานสวนตําบลไดศึกษาตอถึงระดับปริญญาโทดวยการเตรียมความพรอมดานสถานที่ศึกษา และแนวทางการให
ทุนการศึกษา 

5. บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขยายใหญ ปรับขนาด
เปนขนาดกลาง และมีแนวโนมที่จะจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลในอนาคต 

6. พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
ภายในสํานักงาน 
 
จุดออน (Weaknesses : W) 

1. สํานักงานมีความคับแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ 
2. จํานวนขาราชการ พนักงานจางบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวา

จํานวนบุคลากร 
3. บุคลากรบางสวนไมมีความชํานาญในงาน 
 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 
2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน 
3. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน 
6. องคการบริหารสวนตําบลสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรู 

 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
3. พนักงานสวนตําบลขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มากกวาการพัฒนาคน 

ความเช่ือมโยงของวิสัยทัศนสูยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“  เมืองแหงการเกษตร  เขตปลอด
อบายมุขและยาเสพติด  คนดีมีคุณภาพ  
ปราศจากโรคราย  ชุมชนเขมแข็งและนา
อยู    เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน  ” 

พัฒนาดานคุณภาพชีวิต การศึกษา  
และความเปนอยูอยางย่ังยืน 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและ
เกษตรกรรม 

ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 
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วิสัยทัศน  ( Vision) 
 “  เมืองแหงการเกษตร  เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด  คนดีมีคุณภาพ  ปราศจากโรคราย  ชุมชน
เขมแข็งและนาอยู    เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  ” 
 
ภารกิจ อาํนาจหนาท่ี 

5.1 ดานการเมืองและการบริหาร 
  (1) การบริหารจัดการ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล   มีความยุติธรรม  โปรงใสประชาชนมีสวนรวมและตรวจสอบได 

  (2) พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานได 
อยางมีประสิทธิภาพและใหบรกิารที่ดีแกประชาชน 

  (3) สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรม  อปพร.   เพ่ือเฝาระวังความเปนระเบียบเรียบรอย  
ความม่ันคงตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 
  (4) เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนไดทราบ  เพ่ือใหประชาชนได
มีสวนรวมในการรับรู แสดงความคิดเห็น  และรวมกันพัฒนาทองถ่ินในทุกๆ ดาน 
         (5) สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนองคกรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ดําเนิน
กิจกรรมและโครงการตางๆ  โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  รวมทั้งการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนา
ยกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางเมืองนาอยู  เพื่อประชาชนอยูอยางมีความสุขและย่ังยืน 
  5.2 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

จัดทําแผนเปนวาระเรงดวนเก่ียวกับปญหาเรื่องน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค และทําการกอสราง 

ปรบัปรุงถนนใหไดมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง  เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการขนสง 

 (1)  จัดใหมไีฟฟาสาธารณะ  แสงสวางตามถนน  ตรอก  ซอย  สวนสาธารณะ  สถานที่ 
ราชการอ่ืนๆ อยางทั่วถึงรวมถึงไฟฟาการเกษตร 

 (2) กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหไดมาตรฐานอยาง 
ทั่วถึง  และระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง  และการระบายน้ําทิ้งจาก
ชุมชน 

 (3) ดูแล  ตรวจสอบสิ่งกอสราง  การพัฒนาการใชที่ดินภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลให 
ถูกตองตามผังเมือง และปรับปรุงผังเมืองรวมใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน
และการพัฒนาที่เปนไปอยางมีระบบระเบียบ 

(4) ปรับปรุงอาคารที่ทําการสํานักงาน อาคารหองประชุม และปรับภูมิทัศนใหเปนอารยะ

สถาปตย 

(5) จัดใหมีระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสรางเครือขายขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3  ดานเศรษฐกิจ 

 (1) สงเสริมการประกอบอาชีพและการเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
อยางทั่วถึงประชาชนมีงานทํา  มีรายไดที่ดีเพียงพอกับรายจาย  และสนับสนุนใหประชาชนใชวิถีตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
              (2) สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน  สงเสริมการทําเกษตร
ทางเลือกใหม เพ่ือลดรายจายเพิ่มรายได  เชน  การปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย 
              (3) จัดตั้งกองทุนชุมชน รองรับนโยบายรัฐบาล เพ่ือชวยเหลือและใหโอกาสแกประชาชนใน 
การประกอบอาชีพ 
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               (4) สงเสริมการฝกอบรมอาชีพเสริม และพัฒนาฝมือแรงงานใหแกประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีคุณภาพ และตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในทองถ่ิน 
               (5) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในเขตองคการบริหารสวนตําบลให เปนที่รูจักในหมู
นักทองเท่ียวอยางแพรหลาย โดยเนนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงประวัติศาสตร  เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวเพ่ิม
รายไดใหชุมชน 
  (6)พัฒนาเครือขายตลาดกลางสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมขององคการบริหารสวนตําบล  โดย
การซื้อขาย  ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล/จังหวัดและระหวางจังหวัดผานระบบอินเตอรเน็ตจากผูขายสูผูซื้อ
โดยตรง  เพ่ือเปนการขยายตลาดและเพ่ิมมูลคาของสินคา 

(7) เรงรัดใหมีการใชจายงบประมาณท่ีประชาชนไดรับประโยชนโดยตรงเพื่อใหเกิดการ 
สรางงานสรางอาชีพและรายไดกับประชาชนในทองถ่ิน 

(8)สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพระดับหมูบานเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑตําบลใหมีคุณภาพ 
มาตรฐาน  ใหเปนเอกลักษณขององคการบริหารสวนตําบล 

(9)สงเสริมใหมีพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีระบบชลประทานและมีศักยภาพใหทําการเกษตรไดตลอดป  โดย
เนนการปลูกพืชตามฤดูกาล  พืชเศรษฐกิจสอดคลองความตองการของตลาดและศักยภาพของประชาชนในพื้นที  
  5.4   ดานการศึกษา 

(1) จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและคุณคาในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร (IQ และ EQ)  
  (2)  สงเสริมและสนบัสนุนการศึกษาที่มีการบูรณาการระหวางศาสนาและสถานศึกษา 

(3) สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาที่  2 และ 3 ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

  (4)สงเสริมกิจกรรมในรมและกลางแจงใหกับเด็ก เยาวชน นิสิตนักศึกษา และประชาชน 

 (5) ใหการสนับสนุนทุนการศึกษา แกผูดอยโอกาส 

5.5 ดานสังคม 

(1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยการใหการสงเคราะหสวัสดิการแกผูสูงอายุ 
ผูพิการ  ผูดอยโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  (2) สงเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการใหแกประชาชน  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี 
สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีในเขตองคการบริหารสวนตําบลอยางเต็มรูปแบบและตอเนื่อง 
                   (3) สงเสริมการศึกษาทุกระดับท้ังในระบบและนอกระบบ  เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา ใหแก
ประชาชนอยางเสมอภาคทั่วถึง  มีมาตรฐานและคุณภาพทุกระดับชั้นโดยใหมีความสอดคลอง ตามความตองการของ
ประชาชน 
  (4)  สงเสริมสนับสนุนใหทุกองคกรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหสถานศึกษาได
นําไปบูรณาการกับ  หลักสูตรแกนกลางเพ่ือใหเยาวชนไดรูจักทองถ่ินและมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง              
รวมท้ังเสริมสรางพลังทางปญญาใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
           (5) สงเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหบริการดานสาธารณสุขการรกัษาพยาบาล    
การดูแลรักษาควบคุมโรคเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแกประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
       (6) สงเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหายาเสพติด  การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
           (7) จัดใหมีระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใหเกิดศักยภาพในการดาํเนินการ 
รวดเร็วทันตอเหตุการณ  โดยการจัดสรรงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งศูนยบริการชวยเหลือ
ผูประสบภัยและจัดหารถบริการ กรณี  เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ตลอด  24 ชั่วโมง 
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           (8) จัดสรรงบประมาณ สําหรับจัดหายานพาหนะ  เพ่ือเด็กนักเรียนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล 
           (9) พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล  ใหมีสถานที่  
อาหารน้ําดื่ม  ที่สะอาดและปลอดภัย  เพื่อนําไปสูการยกระดับมาตรฐานตอไป 
           (10) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย สารสนเทศเพื่อ
กระจายโอกาสทางการศึกษา และระบบงานทะเบียนราษฎรตําบลเมืองเกษตร 
   5.6 ดานศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
   (1) สงเสริมใหประชาชนรวมกันอนุรักษ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน และจารีตประเพณี
เกาแกของทองถ่ินใหคงอยูสืบไปพรอมกับพัฒนาแหลงศิลปวัตถุ โบราณสถานใหเปนแหลงเรียน                 
รูของประชาชนในทองถ่ิน 
    (2) พัฒนาศักยภาพใหองคการบริหารสวนตําบลเปนเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี 
  (3) ใหการสนับสนุนฟนฟูและพัฒนาปรับปรุงโบราณสถานเวียงบัว  ใหเปนศูนยกลาง 
วัฒนธรรม  เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวศูนยการเรียนรูดานวัฒนธรรมศิลปวัตถุและโบราณสถานสืบไ 
  (4) สงเสริมสนบัสนุนภูมิปญญาทองถ่ินโดยใหมีการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนระบบ 
และถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหมีการสืบสานใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย  และสรางงานสรางรายไดใหแก
ประชาชนในทองถ่ิน 

 (5) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม  พิธีการ  วันสําคัญทางศาสนา 
 (6) สงเสริมใหสถาบันศาสนาและสถาบันครอบครัว เปนฐานในการอบรมและพัฒนา 

เดก็และเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
  5.7 ดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

  (1) สงเสริมและสนับสนุนในการยกระดับความสามารถบุคลากรทางดานสาธารณสุข       (อสม.) 
ผูดอยโอกาส  คนพิการ และผูสูงอายุ 
  (2)ควบคุมดูแลปกปองคุมครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตองคการ
บรหิารสวนตําบล 

 (3) จัดใหมีการกํากับดูแลในการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  ใหถูกหลักสขุาภิบาล 
 (4)สงเสริมสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน  บุคคลทั่วไปให รัก  หวงแหน  และอนุ รักษไวซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี 
 (5) การควบคุมมลพิษทางอากาศ  ขยะ นํ้าเสียกลิ่น และเสียง  ทั้ งจากภาคอุตสาหกรรม

การเกษตร  บรกิาร  และชุมชน 
การวิเคราะหผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทํางาน (Workflow analysis) ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 เปนการวิเคราะหผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทํางาน เพ่ือหาจุดบกพรอง และสามารถทําการ
ปรบัปรุงใหดีขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 ปจจัยภายใน 

๑. บุคลากรระดับบริหารมีความรู ความสามารถที่หลากหลายดาน และมีประสบการณในการทํางาน 
๒. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธดี สุขภาพออนนอม ใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
๓. มีความขยันและอดทน 
๔. เปนคนรุนใหม ที่มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวเพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
๕. บุคลากรภายในองคกรสวนใหญมีระดับการศึกษาคอนขางสูง คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
๖. มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ 
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 ๗. กระบวนการคิดและการตัดสินใจในการทํางานนอย และการประยุกตใชความรูความสามารถท่ีมีอยูเพื่อ
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดาน IT 
 ๘. การกระจายกันอยูของกองงานหรือฝายงานตาง ๆ ดวยขอจํากัดดานสถานที่ สงผลใหการควบคุมดูแล
บุคลากรเปนไปอยางยากลําบาก 
 ๙. ขาดการเรียนรูในวัฒนธรรมองคกร ขาดจิตสํานึกรักองคกร และขาดความเขาใจบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
ของตนเอง 

๑๐. ขาดทักษะในการเจรจา และติดตอสื่อสารเพื่อเชื่อมการทาํงานระหวางบุคคลกับบุคคล 
๑๑. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มากกวาการพัฒนาคน 
๑๒. บุคลากรขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน 
๑๓. บุคลาการในระดับปฏิบัติยังขาดความรู ในขอระเบียบปฏิบัติ หรือหลักปฏิบัติราชการ 
๑๔. ขาดการบูรณาการในการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
ปจจัยภายนอก 

 ๑. ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคนในปจจุบัน เปนโอกาสใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรสามารถรับ
บุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความรูความสามารถไดเพิ่มมากขึ้น 
 ๒. วิสัยทัศนของผูบริหารที่มีความสําคัญและเล็งเห็นถึงสภาพปญหา จุดออนและอุปสรรคของการพัฒนา
พนักงาน ซึง่จะเอื้อตอการใหความสนับสนุนในแนวทางการพัฒนาพนักงานไดอยางเหมาะสม 
 ๓. เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันที่มีความทันสมัยเอ้ือตอการคนควาหาความรู เพ่ือการพัฒนาตนเองของ
พนักงาน รวมถึงเปนการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงานที่คลองตวัยิ่งขึ้น 
 ๔. ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เปดโอกาสใหสวนราชการจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไดดวยตนเอง   
มากขึ้น 
 ๕. มีสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เชี่ยวชาญ ทั้งหนวยงานภายนอกหนวยงานภายในและตางประเทศเปน
ชองทางในการการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูไดกวางขวางยิ่งขึ้น 
 ๖. การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึ่งสงผลตอนโยบายรัฐบาลในการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
บุคลากรใหตองมีความรู ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
 ๗. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ทําใหการพัฒนาพนักงาน/บุคลากรไมทันตอ
การเปลี่ยนแปลง 

๘. ขอจํากัดในดานการกําหนดอัตราคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการปรบัใหตรงกับอัตรากําลัง 
6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ  
         ภารกิจหลัก 

1. ดานการปรับปรงุโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ดานการสงเสริมการศกึษา 
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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           ภารกิจรอง 
      สอดคลองกับพันธกิจ( Mission) ดังนี้ 

1.  บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง และ
ความเปนกลางทางการเมือง เปนพื้นฐาน 
 2.  พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
 3.  สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลกูจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนคนดี มีคณุธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 4.   สงเสริม/สนับสนุน ใหพนกังานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  สงเสริม/สนับสนนุ ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลกูจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง  เพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจของรฐั  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรฐั  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจาย
ภารกิจ  และทรพัยากรใหแกทองถ่ินอยางเสมอภาค  การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวก  
ตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งน้ี  โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน และสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  ตลอดจนแผนพัฒนาระดับชาติ 
จุดมุงหมายเพื่อการพฒันา ( Goals)  
   (1) ประชาชนไดรับการศึกษาท่ังในและนอกระบบอยางท่ัวถึง  เสมอภาค  และมีคุณภาพ  มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีท้ังรางกายและจิตใจ  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษ  ทํานุ
บํารุงและสืบสานประเพณี  ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข  เปนธรรมและเสมอภาค 
   (2) ประชาชนมีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีวิตมีคุณภาพและยั่งยืน  ผลิตภัณฑสินคามีคุณภาพ  
หมูบาน/ชุมชนมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน  ประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัยในการดํารงชีวิต  แหลง
ทองเที่ยวและภาคบริการ  มีการบรหิารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ   
   (3) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับอนุรักษ  ฟนฟู  เพ่ือใหประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนไดสูงสุด  มี
การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  ในหมูบาน/ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีสวนรวม 

   (4) ประชาชน/ชุมชน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   (5) สรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหแกประชาชนผูรับบรกิาร 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
(1)   สงเสรมิสนับสนนุกลุมอาชีพ  กลุมผูวางงาน   ใหมีอาชีพ  และมีรายได  มีความเขมแข็ง  

สามารถเล้ียงครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พ่ึงตนเองได   
(2)  พัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของชุมชน 
(3)   สงเสรมิใหมีความเปนอยูแบบพอเพียง  

2.  ดานสวัสดิการสังคมและสุขภาพอนามัย 
 แนวทางการพัฒนา 
          (1)  ชวยเหลือผูดอยโอกาส  ผูติดเชื้อเอดส  ผูพิการสงเสรมิใหเขาถึงสวัสดิการตามสิทธิประโยชน

ตามกฎหมาย     
(2)ใหบริการดานสุขภาพอนามัยและพัฒนางานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ระดับทองถ่ินหรือ

พ้ืนที่ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ   
(3)  สงเสริมการมีสวนรวมในสังคม   
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3.  ดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนา 

  (1)  สงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใหครอบคลุมทุกวัยและสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ
ที่ดีเหมาะสมกับวัย  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  (2)  สงเสริม  สนับสนนุกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีและการมีสวนรวมในชุมชน  

(3)  สงเสริม  สนับสนนุกิจกรรมกีฬาในชุมชน  และกิจกรรมกีฬาอันทองถ่ินมีสวนรวม 
(4)  จัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดในชุมชน 

4.  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1)  กอสราง  ปรับปรุงถนนคสล.  ลาดยาง  ลูกรัง  หินคลุก 
  (2)  กอสราง  ปรับปรงุซอมแซม  พัฒนาแหลงน้ํา  รองระบายน้ําและระบบประปา 
  (3)  ปรับปรุง  ขยายเขตไฟฟา  และซอมแซมเพ่ือการเกษตรและไฟฟาสาธารณะ  ภายในหมูบาน 
  (4)  อนุรักษสิ่งแวดลอม 
5. ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา 
  (1)  การพัฒนาปรับปรุงสถานที่  และจัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
  (2)  เพิ่มประสิทธิภาพ  ในการบริหารทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล 
  (3)  เพิ่มประสิทธิภาพ  ศักยภาพแกผูนําหมูบาน  กลุมผูนําในตําบลหนองบัวบาน 
  (4)  บริการกูชีพ  กูภัยอยางมีประสิทธิภาพ  
  (5) พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
   1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน มี 4 นโยบาย ดังนี้  

1.1 กอสราง ปรบัปรุง ซอมแซมรักษาถนนใหไดมาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนได 
1.2 กอสราง และบํารุงรักษาแหลงน้ํา ใหสะอาดมีคุณภาพ เพ่ือใชในการอุปโภค บริโภค และ
เพื่อ การเกษตร  
1.3 กอสราง ปรบัปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน ติดตั้งและขยายเขตไฟฟาหมูบาน 
ไฟฟา สาธารณะและการเกษตร  
1.4 จัดใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา การขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน 

 2. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี 4 นโยบาย ดังนี้ 
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรยีน ศูนยเด็กเล็ก ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยการศึกษา

นอก โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
2.2 สนับสนุนการศึกษาแกนักเรียน และประชาชนที่ดอยโอกาสทางสังคมภายในตําบล 
เมืองเกษตร  
2.3 สงเสรมิและอนุรักษจารีต ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 2.4 สงเสริมทํานุ

บํารุงสถานที่ทํากิจกรรมทางศาสนาภายในตําบลเมอืงเกษตร  
3. นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคม มี 4 นโยบาย ดังนี้  

3.1 สงเสริมสนับสนุน ใหมีแหลงเงินทุนสําหรับกลุมอาชีพตางๆ การสงเคราะหผูสูงอายุ  
ผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม  
3.2 สงเสริมสนับสนุนการสรางชุมชนเขมแข็ง ปราศจากยาเสพติด 3.3 สงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดออกกําลังกาย  
3.4 สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสรางความเขมแข็งของชุมชน  
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4. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 1 นโยบาย ดังนี้  

4.1 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา  
5 . นโยบายดานการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมี 3 นโยบาย ดังน้ี  

5.1 สงเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานใหมีความเขมแข็งมีมาตรฐาน  
5.2 สงเสริม และรณรงคการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
5.3 ปรับปรงุภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

6. นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการ มี 1 นโยบาย ดังนี้  
6. 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในทุกดาน และอื่นๆ 

7 . นโยบายดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง มี 1 นโยบาย ดังนี้  
7. 1 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนปฏิบัติตัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง   

 วิเคราะหอตัรากําลังท่ีมี ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 

สําหรับองคกร  ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร การวิเคราะห 
SWOT Analysis  เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพ่ือให ผูบริหารรูจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ
อุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกร
มีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มี
จุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร  ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม   SWOT Analysis มีปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  
2  สวน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแขง็ในการกําหนดกลยุทธ     

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น     
2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือประโยชน

หรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปนผลมาจากสภาพแวดลอม
ภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะ แสวงหาโอกาสอยูเสมอ และ
ใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่เกิดข้ึนใหไดจริง  
 
 
 
 



 
-๒๓- 

8.  โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
8.1   โครงสราง            

    จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกลาว   
โดยองคการบริหารสวนตําบล กําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจดังกลาว และในระยะแรก
การกําหนดโครงสรางสวนราชการที่จะรองรับการดําเนนิการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในงาน หรือ
กําหนดเปนฝาย และในระยะตอไป เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็น
วา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนสวนตอไป  ดังนี้  

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอตัรากําลังใหม หมายเหตุ 
1.  สํานักปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกตั้ง 

      -  งานตรวจสอบภายใน 
      -  งานควบคมุและสงเสริมการทองเที่ยว 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานสวัสดิการและการสงเคราะห 
      -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรบัผิดชอบสวนใด 
1.2  งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
      -  งานวิชาการ 
      -  งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
      -  งานงบประมาณ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนติิกรรม 
      -  งานการดําเนินการทางคดีและ 
         ศาลปกครอง 
      -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
      -  งานระเบียบการคลัง 
      -  งานขอบัญญัติ อบต. 

1.  สํานักปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
      -  งานสารบรรณ 
      -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
      -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกตั้ง 

      -  งานตรวจสอบภายใน 
      -  งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว 
      -  งานกิจการสภา 
      -  งานสวัสดิการและการสงเคราะห 
      -  งานทะเบียนพาณิชย 
      -  งานคุมครองผูบริโภค 
      -  งานอ่ืนที่ไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
1.2  งานนโยบายและแผน 
      -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
      -  งานวิชาการ 
      -  งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
      -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
      -  งานงบประมาณ 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการดําเนินการทางคดีและ 
         ศาลปกครอง 
      -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
      -  งานระเบียบการคลัง 
      -  งานขอบัญญัติ อบต. 

 

 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
1.4 งานเทศกิจ    
      - งานเทศกิจ 
      - งานรักษาความสงบเรียบรอย 
      - งานสนับสนุนและบริการ 
1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอํานวยการ 
      -  งานปองกัน 
      -  งานชวยเหลือฟนฟู 
      -  งานกูภัย 
 
 
 
2.  กองคลัง 
2.1  งานการเงนิ 
      -  งานรับ - เบิกจายเงิน 
      -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิ 
      -  งานเก็บรักษาเงนิ 
2.2  งานบัญชี 
      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
      -  งานการเงินและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      -  งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
      -  งานพัฒนารายได 
      -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรบั 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและ
ยานพาหนะ 
 

1.4 งานเทศกิจ    
      - งานเทศกิจ 
      - งานรักษาความสงบเรียบรอย 
      - งานสนับสนุนและบริการ 
1.5 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  งานอํานวยการ 
      -  งานปองกัน 
      -  งานชวยเหลือฟนฟู 
      -  งานกูภัย 
1.6  งานสงเสริมการเกษตร 
         -  งานควบคุมโรคเก่ียวกับพืช 
          -  งานสงเสรมิเผยแพร 
2.  กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
      -  งานรับ - เบิกจายเงิน 
      -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
      -  งานเก็บรักษาเงิน 
2.2  งานบัญช ี
      -  งานการบัญชี 
      -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
      -  งานการเงินและงบทดลอง 
      -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      -  งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
      -  งานพัฒนารายได 
      -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรบั 
      -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรดัรายได 
2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
     -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี 
     -  งานพัสดุ 
     -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและ
ยานพาหนะ 
 

 

 
 
 

 
 

 



-๒๕- 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

3.กองชาง 
3.1  งานกอสราง 
      -  งานกอสรางและบูรณะถนน 
      -  งานกอสรางและบูรณะสะพานและ 
โครงการพิเศษ 
      -  งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทาง
คมนาคม 
      -  งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและ
ยานพาหนะ 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     - งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
     - งานวิศวกรรม 
     - งานประเมินราคา 
     - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
     - งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
     - งานออกแบบ 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ  
         ประปา 
      -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
      -  งานระบายน้ํา 
      -  งานจัดตกแตงสถานที่ 
3.4  งานผังเมือง 
      -  งานสํารวจและแผนที่ 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง 
 
4.  กองการศกึษาศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา 
      -  งานบริหารวิชาการ 
      -  งานนิเทศการศึกษา 
      -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
 

3.กองชาง 
3.1  งานกอสราง 
      -  งานกอสรางและบูรณะถนน 
      -  งานกอสรางและบูรณะสะพานและ 
โครงการพิเศษ 
      -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทาง
คมนาคม 
      -  งานบํารุงรกัษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     - งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
     - งานวิศวกรรม 
     - งานประเมินราคา 
     - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
     - งานบรกิารขอมูลและหลักเกณฑ 
     - งานออกแบบ 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ  
         ประปา 
      -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
      -  งานระบายน้ํา 
      -  งานจัดตกแตงสถานที่ 
3.4  งานผังเมือง 
      -  งานสํารวจและแผนที่ 
      -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผังเมือง 
      -  งานจัดรปูท่ีดินและฟนฟูเมือง 
 
4.  กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารงานการศึกษา 
      -  งานบริหารวิชาการ 
      -  งานนิเทศการศึกษา 
      -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
4.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ     
วัฒนธรรม 
      -  งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขาย
ทางการศึกษา 
      -  งานกิจการศาสนา 
      -  งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและ       
วัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเดก็และเยาวชน 
      -  งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศกึษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
โรงเรียน 
      -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
      -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
      -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
      -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
      -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 
      -  งานชีวอนามัย 
5.2  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานอนามัยชุมชน 
      -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
      -  งานสุขศึกษา 
      -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 
      -  งานปองกันยาเสพติด 
5.3  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมส่ิงปฏิกูล 
      -  งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่ง
ปฏิกูล 
      -   งานกําจัดมลูฝอยและน้ําเสีย 

4.2  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ     
วัฒนธรรม 
      -  งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขาย
ทางการศึกษา 
      -  งานกิจการศาสนา 
      -  งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและ       
วัฒนธรรม 
      -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
      -  งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรยีน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
โรงเรียน 
      -  งานบรกิารและบํารุงสถานศึกษา 
      -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
      -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
      -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
      -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 
      -  งานชีวอนามัย 
5.2  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานอนามัยชุมชน 
      -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
      -  งานสุขศึกษา 
      -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 
      -  งานปองกันยาเสพติด 
5.3  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
      -  งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่ง
ปฏิกูล 
      -   งานกําจัดมูลฝอยและนํ้าเสยี 

 

 
 
 
 
 
 



 
-๒๗- 

 
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

5.4  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ              
สิ่งแวดลอม 
      -  งานสงเสริมและเผยแพร 
      -  งานควบคุมมลพิษ 
      -  งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ       
สิ่งแวดลอม 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
5.5  งานควบคุมโรค 
      -  งานการเฝาระวัง 
      -  งานระบาดวิทยา 
      -  งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 
      -  งานโรคเอดส 
5.6 งานบริการสาธารณสุข 
     - งานรักษาและพยาบาล 
     - งานชันสูตรสาธารณสุข 
     - งานเภสชักรรม 
     - งานทันตกรรม 
     - งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว 
 

5.4  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ              
สิ่งแวดลอม 
      -  งานสงเสริมและเผยแพร 
      -  งานควบคุมมลพิษ 
      -  งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ       
สิ่งแวดลอม 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
5.5  งานควบคุมโรค 
      -  งานการเฝาระวัง 
      -  งานระบาดวิทยา 
      -  งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 
      -  งานโรคเอดส 
5.6 งานบริการสาธารณสุข 
     - งานรักษาและพยาบาล 
     - งานชันสูตรสาธารณสุข 
     - งานเภสัชกรรม 
     - งานทันตกรรม 
     - งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒๘- 

  

8.2   การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร    มีภารกิจและหนาที่ที่ตองรับผิดชอบหลายดาน      

ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีการกําหนดจํานวนบุคลากรเพ่ิมข้ึน   เพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน  มีความ
คุมคาตอการใชจายงบประมาณ    และเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โดยนํา
ผลการวิเคราะหตําแหนงมาบันทึกข  อมูลในแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ดังนี้    

 

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงที่คาด
วาจะใชในชวงระยะเวลา  

๓  ป  ขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  
สํานักปลัด อบต. 
นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 
นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน (หัวหนาสาํนักปลัด)   
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัตงิาน/ชํานาญงาน 
พนกังานจาง 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถยนต 
พนักงานวิทยุ 
กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน (ผูอํานวยการกองคลัง) 
นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
ลูกจางประจํา 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
พนกังานจาง 
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
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สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงที่คาด
วาจะใชในชวงระยะเวลา  

๓  ป  ขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  
กองชาง 
นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง) 
นายชางโยธา  ชํานาญงาน/อาวุโส 
นายชางโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
พนกังานจาง 
ผูชวยนายชางไฟฟา 
คนงาน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองการศึกษา) 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
คร ู  
พนกังานจาง 
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ผูดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองสาธารณสุข) 
เจาพนักงานสาธารณสขุ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
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รวม ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ - - -  
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๘.๓ สรุปผลการเปรียบเทียบอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖) 
     

สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงที่คาด
วาจะใชในชวงระยะเวลา  

๓  ป  ขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  
สํานักปลัด อบต. 
นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 
นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน (หัวหนาสาํนักปลัด)   
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัตงิาน/ชํานาญงาน 
พนกังานจาง 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถยนต 
พนักงานวิทยุ 
กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน (ผูอํานวยการกองคลัง) 
นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
ลูกจางประจํา 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
พนกังานจาง 
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
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หมายเหตุ       = อัตรากําลังเพ่ิม/วาง             = อัตรากําลังลด/ยุบเลิก            = อัตรากําลังคงอยู 
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สวนราชการ 

กรอบ
อัตรา
กําลัง
เดิม 

กรอบอัตราตําแหนงที่คาด
วาจะใชในชวงระยะเวลา  

๓  ป  ขางหนา 

อัตรากําลังคน 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  
กองชาง 
นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอํานวยการกองชาง) 
นายชางโยธา  ชํานาญงาน/อาวุโส 
นายชางโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
พนกังานจาง 
ผูชวยนายชางไฟฟา 
คนงาน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองการศึกษา) 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
คร ู  
พนกังานจาง 
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
ผูดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองสาธารณสุข) 
เจาพนักงานสาธารณสขุ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
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รวม ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ - - -  

 
หมายเหตุ       = อัตรากําลังเพ่ิม/วาง            = อัตรากําลังลด/ยุบเลิก            = อัตรากําลังคงอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๓๒- 
   องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  วิเคราะหการกําหนดตําแหนงจากภารกิจที่จะดําเนินการในแต
ละสวนราชการในอนาคต ๓ ป ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นวาปริมาณงานในแตละสวนราชการมีเทาใด เพื่อนํามา
วิเคราะหวาจะใชตําแหนงใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการใด ในระยะเวลา ๓ ป ขางหนา จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
และปริมาณงาน และเพ่ือใหคุมคาตอการใชจายงบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพ่ือใหการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยนําผลการวิเคราะหตําแหนง
มากรอกขอมูลลงในกรอบอัตรากําลัง ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ) ดังน้ี 
  ขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อการกําหนดจํานวนตําแหนง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การสํารวจและวิเคราะหขอมูลและปญหาเก่ียวกับกําลังคนในปจจุบัน เพื่อจะไดทราบลักษณะ
โครงสรางของกําลังคนปจจุบันหรือเปนการชี้ใหเห็นปญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสรางของกําลังคนและเปนพ้ืนฐาน
ในการกําหนดนโยบายและแผนกําลังคนตอไป 
       ประเภทของขอมูลที่ทําการสํารวจและวิเคราะห 
                ๑. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับกําลังคน (ของบุคคล) 
                ๒. ขอมูลเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกําลังคน เชน การบรรจุ การเลื่อน/ปรบัตําแหนง การโอน        
การลาออก ฯ 
                ๓. ขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการวิเคราะหเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหการใชกําลังคน วิเคราะหวาปจจุบันใชกําลังคนไดเหมาะสมหรือไม ตรงไหนใชคน
เกินกวางาน หรือคนขาดแคลนสวนใด เพื่อนําขอมูลมาใชในการกําหนดจํานวนคนใหเหมาะสมและเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารงานใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองคการ  แนวทางการ
วิเคราะหการใชกําลังคน ๑๐ ประการ 
                  ๑. .มีการกําหนดหนาท่ีความรบัผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ หรือไม 
                  ๒. นโยบายและโครงสรางเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม 

 ๓. ปริมาณงานของเจาหนาที่เหมาะสมหรือไม งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
 ๔. ศกึษาดวูามีผูดํารงตาํแหนงท่ีมีคุณวุฒิไมเหมาะสมกับภารกิจหนาที่และควรมอบใหใคร 

ดําเนินการแทน 
                 ๕. สํารวจการใชลูกจางวาทํางานไดเต็มที่หรือไม มอบหมายงานเพ่ิมไดหรือไม 
                 ๖. การจัดหนวยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม 
                 ๗. เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม 

       ๘. ควรจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในเร่ืองใดเพ่ือใหมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปจจุบันและ 
งานอนาคต 
                 ๙. มีการใชคนเต็มท่ีหรือไม มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม 
                 ๑๐. สรางมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอยางไร 

 

ขั้นตอนที่ ๓ การคํานวณจํานวนกําลังคนที่ตองการ มีวิธีคํานวณท่ีสําคัญ ดังนี้ 
         ๑. การคํานวณจากปรมิาณงานและมาตรฐานการทํางาน วิธีนี้มีสิ่งสําคัญตองทราบ 2 ประการ 

  ๑.๑ ปริมาณงาน ตองทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผานมาในแตละปขอหนวยงาน 
และมีการคาดคะเนแนวโนมการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจคํานวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในป
ท่ีผานมาแลวนํามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสําคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่นํามาใช
คํานวณตองใกลเคียงความจรงิและนาเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอางอิงได 

 
 
 



 
-๓๓- 

                   ๑.๒ มาตรฐานการทํางาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน ๑ คน จะใชการทํางานแตละชิ้น 
                       การคดิวันและเวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        ๑ ป จะมี    ๕๒  สัปดาห 
                        ๑ สัปดาหจะทํา     ๕  วัน 
                        ๑ ป จะมีวันทํา          ๒๖๐  วัน 
                        วันหยุดราชการประจําป  ๑๓   วัน 
                        วันหยุดพักผอนประจําป (พักรอน) ๑๐ วัน 
                        คดิเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาปวย   ๗   วัน 
                        รวมวันหยุดใน ๑ ป   ๓๐   วัน 
                     * วันทํางานมาตรฐานของขาราชการใน ๑ ป       ๒๓๐  วัน 
                        เวลาทํางานมาตรฐานของขาราชการใน ๑ วัน      ๖  ชั่วโมง 
                       ( ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. – เวลาพักกลางวัน ๑ ชม. – เวลาพักสวนตัว ๑ ชม.) 
                 ** เวลาทํางานของขาราชการใน ๑ ป ( ๒๓๐ x ๖ )  =  ๑,๓๘๐  ชั่วโมง  
                        หรือ      ( ๑,๘๓๐ x ๖๐ )  =  ๘๒,๘๐๐  นาที 
                 ซึ่งในการกําหนดจํานวนตําแหนงขาราชการจะใชเวลาทํางานมาตรฐานนี้เปนเกณฑ 
          สูตรในการคํานวณ 

จํานวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด ( ๑ป ) x เวลามาตรฐานตอ ๑ ชิ้น    
                                         เวลาทํางานมาตรฐานตอคนตอป 

 

๒. การคํานวณจากปริมาณงานและจํานวนคนที่ใชอยูในปจจุบัน วิธีนี้ตองทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงาน
ที่ผานมาในแตละปรวมทั้งจํานวนคนที่ทํางานเหลานั้นในแตละปเพ่ือใชเปนแนวสําหรับการกําหนดจํานวนตําแหนง 
หรือจํานวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากขอมูลดังกลาว อาจนํามาคํานวณหาอัตราสวนระวาง
ปริมาณงานกับจํานวนคนที่ตองการสําหรับงานตาง ๆ ได เชน งานดานสารบรรณ หรืองานดานการเงิน แตมีขอควร
ระวังสําหรับการคํานวณแบบนี้ คือ 

๒.๑ ตองศึกษาใหแนชัดวา เจาหนาท่ีที่มีอยูเดิมทํางานเต็มที่หรือไม 
๒.๒ งานบางอยางมีปริมาณเพิ่มขึ้น แตไมสัมพันธกับจํานวนเจาหนาที่ จึงไมสามารถคํานวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได ตองใชวิธีการคาํนวณที่ซับซอนกวานี้ 
จากแนวทางการวิเคราะหการกําหนดตําแหนงดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จึงได

กําหนดตําแหนงตามสิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแตละตําแหนงงาน 
 



-3๕- 
10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบรหิารงานทองถิน่)   บริหารทองถ่ิน ระดับกลาง (๑) 

สํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป )

อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลงั ) 

อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ) 

อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน 

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ) 
อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ) 
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

1.งานบริหารงานท่ัวไป 
2.งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
3.งานกฎหมายและคดี 
4. งานเทศกิจ 
5. งานปองกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย 
6. งานสงเสริมการเกษตร 
 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญช ี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
4. งานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ 

 

1. งานกอสราง 
2. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
3. งานประสาน
สาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 

 

1. งานบริหารงานการศึกษา 
2. งานสงเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. งานกิจการโรงเรียน 

1. งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
2. งานสงเสริมสุขภาพและ 
สาธารณสุข 
3. งานรักษาความสะอาด 
4. งานควบคุมและจัดการ    
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
5. งานควบคุมโรค 
6.  งานบริการสาธารณสุข 



 
-3๖- 

 

โครงสรางของสํานกัปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทัว่ไป ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

ระดับ ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

เช่ียวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - - 1 - - 1 2 - - 1 - - - 4 - 
 
 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป  )(1) 

อํานวยการทองถ่ิน  ระดับ ตน 

งานบริหารท่ัวไป/งานเทศกิจ 
 - นักทรัพยากรบุคคล ชก.  (1) 
 - นักพัฒนาชุมชน ชก.  (1) 
 - จพง.ธุรการ ปง. (1) 
 - ผช.จพง.ธุรการ (1) 
 - พนักงานขับรถยนต (1) 

     

งานนโยบายและแผน 
 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ปก. (1) 
 

งานกฎหมายและคดี 
 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ปก. (1) 
 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

      - พนักงานวิทย ุ(1) 



-๓๗- 
โครงสรางกองคลัง 

 

 
       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         
 

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
ตามภารกจิ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

ระดับ ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - - 1 - - ๑ ๒ - - - - - ๑ 1 - 
 
 
 
 

 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ) (1) 

อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน 
 

งานการเงิน 
    - จพง.การเงินและบัญชี (1) 

งานบัญชี 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี  

ชก.   (1) 
  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- นกัวิชาการจัดเก็บรายได   

ชก.  (1) 
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

(1) 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
     - นักวิชาการพัสดุ   

ปก. (1) 
      



-๓๘- 
                         โครงสรางกองชาง      

 
              

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
 
 

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

ระดับ ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - 1 1 
         

 
 

 
 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) (1)   
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

 

งานกอสราง 
    -   นายชางโยธา   

อส. (๑) 
    -   นายชางโยธา   

ปง.(๑) 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   -   นายชางโยธา   

อส. (๑) 
    -   นายชางโยธา   

ปง. (๑) 

งานประสานสาธารณูปโภค 
    -   นายชางโยธา   

อส. (๑) 
    -   นายชางโยธา   

ปง. (๑) 
    -  ผช.นายชางไฟฟา 
     

งานผังเมือง 
    -   นายชางโยธา   

อส. (๑) 
    -   นายชางโยธา   

ปง. (๑) 
 



 
-๓๙- 

                    โครงสรางกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

ประเภท บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ขาราชการ
ทางการ
ศึกษาฯ 

ลูกจาง
ประจํา 

พนักงาน
จาง 

ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

ระดับ ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ครู 

จํานวน - - - 1 - - ๑ - - - - -  - ๑ - ๒ 1 
  

 
 
 

กองการศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา )  (1) 
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

 

งานศาสนาและวัฒนธรรม 
-  นักบริหารงานการศึกษา(๑) 

อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน 
-  นักวิชาการศึกษา  ปก./ชก. 

     งานกีฬาและนันทนาการ 
-  นักบริหารงานการศึกษา (๑) 

อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน 
-  นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 
 

งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
  -  นักบริหารงานการศึกษา(๑) 

อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 
  -  นักวชิาการศึกษา  ปก./ชก. 

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- คร ูคศ.๑ (1) 
- ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (๑) 

- ผูดูแลเด็ก (๑) 



 
-๔๐- 

       โครงสรางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเภท บริหารทองถิน่ อาํนวยการทองถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจาง
ทั่วไป 

ระดับ ตน กลาง สูง ตน กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

จํานวน - - - 1 - - - - - - ๑ - - - - 1 
         

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  )(1) 

อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน 

 

งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
  - นักบริหารงานสาธารณสุขฯ  (1) 

อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 
 

งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
  - นักบริหารงานสาธารณสุขฯ   (1) 

อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 
- เจาพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง 

 

งานสารบรรณ 
  -  (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ  )(1) 

อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

 





 
-๔๔- 

12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร กําหนดแนวทางการของพนักงานสวนตําบลในสังกัดทุกระดับข้ัน  

โดยมุงเนนไปที่พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรูทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานอ่ืน ๆ ที่
จําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ตระหนักเปนอยางย่ิง โดยมุงเนนที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
แหงรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0  เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนหลัก  กลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปดเผย โปรงใส  ใน
การทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน ระหวาง
หนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพื่อเปนการตรวจสอบการทํางานระหวางกันและเปดกวางซึ่งการมีสวน
รวม การสรางเครือขาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชนเปนหลัก 
ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหาความตองการและ
ตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกสวนราชการ เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทย
การทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มุงเนนใหประชาชนใชระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือให
ประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชนใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาส
ใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตที่หนวยงาน  ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย 

3. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
ไดรับการถายโอนสถานีอนามัยมา 1 แหง จากกระทรวงสาธารณสุข พรอมกับเจาหนาท่ีประจําสถานีอนามัยจํานวนหนึ่ง  
ดังนั้นในดานการปฏิบัติงานสาธารณสุข ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร มีขีดความสามารถในการใหบริการ
สาธารณสุข โดดเดน และทันทวงทีตอความตองการของประชาชนในพื้นที่  งบประมาณในจํานวนหนึ่งที่อุดหนุนใหกับ
สถานีอนามัยถายโอน  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร สามารถจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือทางการแพทยที่
ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการจางอัตรากําลังเพ่ิม เพื่อสนับสนุนงานใน
ดานสาธารณสุขไดเปนอยางดี และทันสมัย 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ตามแนวทางขางตนนั้น 
กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจ
ใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  
ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอ
ประชาชนและทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาแรกจะเนนที่การพัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ เชน   

 การบริหารโครงการ  
 การใหบริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดตอสื่อสาร 
 การเขียนหนังสอืราชการ 
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เปนตน 

 



-๔๕- 
 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรเล็งเห็นวา มี
ความสําคัญอยางยิง่ เน่ืองจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแตละคนไมเหมือนกันตางสถานที่  
ตางภาค  ตางภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  ประกอบ
กับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนที่พึงมี   เปนการหลอหลอมใหเกิด
พฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
ประกอบดวย 

 การมุงผลสัมฤทธ์ิ 
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
 การบริการเปนเลิศ 
 การทํางานเปนทีม 
 
13. ประกาศคณุธรรมจริยธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  เพ่ือให
พนักงานและลูกจาง  มีหนาที่ดําเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  และไมหวังประโยชนสวนตน  
อํานวยความสะดวกใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามคานิยมหลักของ
จริยธรรม ดังนี้ 

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

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  ภาคผนวก - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



แบบสรุปแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป  
 (รอบป ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑.  เงนิงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน  ๑๙,๕๐๐,๐๐๐   บาท  
๒.  จําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน  ประโยชนตอบแทนอ่ืน  และเงินคาจาง  ตามรายการดังน้ี (จายจริง) 
 

ขอ รายการ จํานวนเงิน (บาท ) 
๒.๑ เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  (ทั้งป)                                             

รวมขอ ๒.๑ 
๔,๑๙๙,๗๔๙.- 

๒.๒ เงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จําจายควบกับเงินเดือน                                          ๓๖๗,๐๐๐.- 
      - เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล(ทั้งป) ๓๕๙,๘๙๐.- 
      - เงินเพ่ิมตามวุฒิ .- 
      - เงินคาครองชีพชั่วคราว ๗,๑๑๐.- 
๒.๓ คาจาง                                                                                 ๑,๕๔๘,๓๘๕.- 
      -  คาจางลูกจางประจํา  (ทั้งป) ๑๙๖,๐๘๐.- 
      -  คาจางพนักงานจาง (ทั้งป) ๘๗๘,๗๒๕.- 
      -  พนักงานจางทั่วไป(ทั้งป) ๓๒๔,๐๐๐.- 
      -  คาครองชีพชั่วคราว (ท้ังป) ๑๔๙,๕๘๐.- 
๒.๔ คาตอบแทนที่เปนสวัสดิการ                                                        ๓๘๐,๗๑๗.- 
      -  เงนิสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ๑๘,๕๔๘.- 
      -  เงนิคาเชาบาน ๘๙,๔๐๐.- 
      -  คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ .- 
      -  คาเดินทางไปราชการ ๖๕,๑๖๒.- 
      -  เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จ  บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน    (กบท.)          ๑๔๐,๐๐๐ 
      -  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ๖๗,๖๐๗.- 
   
๒.๕ ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษ (โบนัส)                               

รวมขอ ๒.๕ 
๔๙๓,๖๕๑.- 

รวมคาใชจายเงินเดือน  ประโยชนตอบแทนอื่น (ขอ ๒.๑+๒.๒+๒.๓+๒.๔+๒.๕) ๖,๙๘๙,๕๐๒.- 
๓.   จํานวนลูกจางประจํา/พนกังานจางตามภารกิจ/พนักงานจางทั่วไปที่มีตามแผนอัตรากําลังฯ  มี  ๑๐  คน  
      ตําแหนงวาง  ๑  คน 
๔.   จํานวนพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลังมี  ๑๗  คน  ตําแหนงวาง  ๑  คน 
      คิดเปนรอยละของงบประมาณประจําป (ขอ ๒  หารดวยขอ ๑  คูณดวย ๑๐๐ )  ๓๕.๘๔ % 

ตรวจสอบแลวถูกตอง 
 

(ลงชื่อ)                                        ผูรับรอง  (ลงชื่อ) จ.ส.ต.                            ผูรับรอง 
                    (น.ส.ลดาวัลย   เนตรทิพวัลย)                          (นรนิทร   ชูพันดุง ) 
                          ผูอํานวยการกองคลัง                                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 



แบบสรุปแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอความเห็นชอบในการจัดทําแผนอตัรากําลัง  ๓ ป  
 (รอบป ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑.  เงนิงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  ๒๗,๕๐๐,๐๐๐   บาท  
๒.  จําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน  ประโยชนตอบแทนอ่ืน  และเงินคาจาง  ตามรายการดังน้ี 
 

ขอ รายการ จํานวนเงิน (บาท ) 
๒.๑ เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  (ทั้งป)                                             

รวมขอ ๒.๑ 
๕,๑๒๕,๔๘๐.- 

๒.๒ เงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จําจายควบกับเงินเดือน                                          ๔๑๖,๐๐๐.- 
      - เงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล(ทั้งป) ๓๗๘,๐๐๐.- 
      - เงินเพ่ิมตามวุฒิ .- 
      - เงินคาครองชีพชั่วคราว ๓๘,๐๐๐.- 
๒.๓ คาจาง                                                                                 ๑,๘๗๙,๑๑๖.- 
      -  คาจางลูกจางประจํา  (ทั้งป) ๒๑๘,๒๘๐.- 
      -  คาจางพนักงานจาง (ทั้งป) ๑,๑๖๕,๓๙๖.- 
      -  พนักงานจางทั่วไป(ทั้งป) ๓๒๔,๐๐๐.- 
      -  คาครองชีพชั่วคราว (ท้ังป) ๑๗๑,๔๔๐.- 
๒.๔ คาตอบแทนที่เปนสวัสดิการ                                                        ๗๒๗,๐๐๐.- 
      -  เงนิสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ๓๐,๐๐๐.- 
      -  เงนิคาเชาบาน ๑๔๔,๐๐๐.- 
      -  คาตอบแทนทําการนอกเวลาราชการ ๑๕,๐๐๐.- 
      -  คาเดินทางไปราชการ ๓๑๐,๐๐๐.- 
      -  เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จ  บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน    (กบท.)                 ๑๔๕,๐๐๐ 
      -  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ๘๓,๐๐๐.- 
   
๒.๕ ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษ (โบนัส)                               

รวมขอ ๒.๕ 
๒๗๐,๐๐๐.- 

รวมคาใชจายเงินเดือน  ประโยชนตอบแทนอื่น (ขอ ๒.๑+๒.๒+๒.๓+๒.๔+๒.๕) ๘,๔๑๗,๕๙๖.- 
๓.   จํานวนลูกจางประจํา/พนักงานจางตามภารกิจ/พนักงานจางท่ัวไปที่มีตามแผนอัตรากําลังฯ  มี  ๑๐  คน  
      ตําแหนงวาง  ๑  คน 
๔.   จํานวนพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลังมี  ๑๗  คน  ตําแหนงวาง  ๑  คน 
      คิดเปนรอยละของงบประมาณประจําป (ขอ ๒  หารดวยขอ ๑  คูณดวย ๑๐๐ )  ๓๐.๖๑ % 

ตรวจสอบแลวถูกตอง 
 

(ลงชื่อ)                                        ผูรับรอง  (ลงชื่อ) จ.ส.ต.                            ผูรับรอง 
                    (น.ส.ลดาวัลย   เนตรทิพวัลย)                          (นรนิทร   ชูพันดุง ) 
                          ผูอํานวยการกองคลัง                                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 



 

เอกสารภาคผนวกแนบทายแผนอัตรากําลัง  ๓  ป (รอบป พ.ศ. ๒๕๖๔– ๒๕๖๖ ) 
 

๑. คาํสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนฯ     
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฯ 
๓. แบบสรุปแสดงรายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
๔. เอกสารปริมาณงานสวนราชการที่มีอยูปจจบุัน 
๕. เอกสารมาตรฐานตําแหนงกรอบอัตรากําลังที่มีอยูปจจุบัน 

 
 
 



ประชุมการจัดทําแผนอตัรากําลัง 3 ป  ป  256๔ – 256๖ 
สาํนักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

ลําดับ ตําแหนง รายละเอียดงาน มติทีป่ระชุม 
1 หัวหนาสํานักปลัด สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานงานบริหารทัว่ไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่ง

โดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่  เชน  ติดตอนัดหมาย  จัดงานรับรองตาง ๆ  เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม  ทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ  ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง  ๆ  ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ  หรือมีลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมและบริหารงานหลายดานดวยกัน  เชน  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  
งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว  งาน
รักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  
งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานสัญญา  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งงาน
ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาทีข่องกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ 

คงตาํแหนงไว 

2 - เจาพนักงานธุรการ 
- ผช.จพง.ธุรการ  
 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการราง 
โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทางราชการ การดา
เนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ 
การดาเนินการเก่ียวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจด
บันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 
 
 

คงตาํแหนงไว 

3 - นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

ในสายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนทําหนาท่ีชวยศึกษา วิเคราะห  
วจัิย  ประสานแผน  ประมวลแผน  เพ่ือเสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  
สงัคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนนโยบาย แผนงาน อบต. แผนอําเภอแผนงาน
จังหวัด  และโครงการระดบัชาติ   ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 

คงตาํแหนงไว 

4 - จพง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยท่ีตองใช
ความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ   พิจารณาทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะกับดําเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอ่ืน ๆเชน อุทกภัย  วาต
ภยั  การปองกันฝายพลเรือน  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

 
คงตําแหนงไว 

 
 



การประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ป  256๔ – 256๖ 
กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   

ลําดับ ตําแหนง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 
1 ผูอํานวยการกองคลัง สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานการคลังขององคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย  วางแผน  ควบคุม  มอบหมายงาน  ตรวจสอบ  ประเมินผลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานการคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการ
จัดเก็บรายไดงานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานการจัดการ  เงินกู  งาน
จัดระดับงาน งานบริหารงานบุคคล  งานตรวจสอบเก่ียวกับการเบิกจาย  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให
คําปรึกษาแนะนําการทําความเห็นและสรุปรายงาน     ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตที่เปนอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาขององคการบริหารสวนตําบล และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คงตําแหนงไว 

2 - นักวชิาการเงินและ
บัญช ี
- จพง.การเงินและบัญชี
(ลป.) 
- คนงานทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ตองใชความรูพื้นฐานระดับปริญญา  ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน  การงบประมาณ  การบัญชีทั่วไปของสวนราชการ  การวิเคราะหงบประมาณ การ
วิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชี  ตรวจสอบความถูกตองของผูลงบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชี
แยกประเภท  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

คงตําแหนงไว 

3 - นักวชิาการพัสดุ 
- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห 
รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือกาหนดมาตรฐานและคุณภาพการรางสัญญาซื้อและสัญญาจาง การเสนอความเห็นเก่ียวกับ
พัสดุ การวางระบบเก่ียวกับระเบียบและวิธปีฏิบัติงานดานการพัสดุและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

คงตําแหนงไว 

4 - นักวชิาการจัดเก็บ
รายได 
- ผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะห  วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีตาง ๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร 
คาธรรมเนียมตาง ๆ และรายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การตรวจรับแบบแสดงรายการคารองหรือคาขอ
ของผูเสียภาษีและคาธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คารอง คาขอของ ผูเสียภาษีใหเหมาะสม รับชาระเงิน 
เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทาทะเบียนและรายการตาง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและ
รายไดอ่ืน ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรกัษา และนาสงเงินเปนตน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คงตําแหนงไว 

 
 
 



 
 

การประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ป  2561 – 2563 
กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   

 
ลําดับ ตําแหนง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 

1 นักบริหารงานชาง สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานชาง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการางโครงการ  
การรวบรวมและสํารวจวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในงานออกแบบ วางผังหลัก  ออกแบบสถาปตยกรรม  ครุภัณฑ  และ
ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมตาง ๆ การควบคุมงานกอสรางและซอมแซม  บํารุง รักษา  และติดตามผลวิจัยงานทาง
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบ  รูปรายการกอสราง  การประมาณราคาตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิก
จายเงิน  ใหบริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางขององคการบริหาร
สวนตําบล  และบริการงานทั่วไปของหนวยงาน  ซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มีลักษณะที่จําเปนตองใชผูมีความรูความ
ชํานาญในวิชาชางโยธา  วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรมงานชางรังวัด  งานชางสํารวจ  ออกแบบคํานวณ
วศิวกรรมตาง ๆ งานดานสวนสาธารณะ  งานดานไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ  การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่
เก่ียวกับงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  และปฏิบัตหินาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

คงตําแหนงไว 

2 -นายชางโยธา 2 อัตรา 
-ผูชวยนายชางไฟฟา 
-คนงานทั่วไป ๑ อัตรา 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชางโยธา ซึ่งไดแกงานชางสํารวจ งานชางรังวัด งานชางเขียนแบบ และ
งานชางกอสราง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคอนขางยากเกี่ยวกับการออกแบบดานชางโยธา การคํานวณแบบดานชางโยธา 
การควบคุม การกอสรางดานชางโยธา การวางโครงการกอสรางและซอมแซม  บํารุง รักษา ในงานดานชางโยธา การให
คําปรกึษาแนะนํา หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานดานชางโยธา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

คงตําแหนงไว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลงั 3 ป  ป  256๔ – 256๖ 
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   

 
ลําดับ ตําแหนง รายละเอียดงาน มติท่ีประชุม 

1 นักบรหิารงานการศึกษา กําหนดจุดมุงหมายการทํางาน  ติดตอประสานงาน  การพิจารณาวางแผนอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณดาน
การศึกษา  การวางแผนงาน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมงาน  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ติดตาม
ประเมินผล  และแกไขปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของฝายการศึกษาทองถ่ิน  งานสังคมสงเคราะห  งานสันทนาการ  
การพลศึกษา  ลูกเสือ  และยุวกาชาด  งานวางแผนการศึกษา  รวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา  
งานตรวจโรงเรียน  งานประเมินผล  งานเผยแพรการศึกษา  งานปรับปรุงโรงเรียน  งานขยายการศึกษาภาคบังคับ  งาน
เก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสูตรงานบริหารงานบุคคล การจัดทํางบประมาณและดําเนินการตามงบประมาณ งาน
สงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม  งานกีฬาประชาชน  งานเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  รวมถึงการควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา การประสานงาน
กับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ และปฏิบัติหนาท่ีที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
คงตําแหนงไว 

2 - ครู 
-ผูดูแลเด็ก 
 

-ปฏิบัติหนาที่ครูผูดูแลเด็กเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยอนุบาลใหไดรับการพัฒนา  ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเด็กมีความพรอมท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กท่ีเหมาะสมตามวัย 
-จัดกิจกรรมประจําวัน  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมใหแกเด็ก สํารวจรายชื่อเด็กที่เขารับการเลี้ยงดู
ประจําวัน  เยี่ยมเยียนผูปกครอง  และเด็กกรณีเด็กไมมาเรียนเกินกวา  3  วนั 
-จัดเตรียมสถานที่เรียน  อุปกรณการเรียนการสอน  อาหารเสริม  นํ้าดื่ม  นํ้าใช  จัดทําบันทึกการสอน  และบันทึก
ประจําตัวเด็ก  ตลอดจนจัดทําทะเบียนอุปกรณการเรียนการสอน 
-ผลิตสื่ออุปกรณการเรียนการสอน  โดยเนนวัสดทุี่มีอยูแลวในทองถ่ิน 
-จัดทําบัญชีรับ-จายนมตามโครงการการจัดหาอาหารกลางวนัสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับหมายจากผูบังคับบัญชา 

 

 
 
 
 
คงตําแหนงไว 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

การประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ป  2561 – 2563 
กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   

 
ลําดบั ตําแหนง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 
๑ นักบริหารงานสาธารณสุขฯ สายงานน้ีคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏบิัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ

การวางแผนงาน การประมวลและวิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การวางแผนการ
ใหบริการในดานตาง ๆ เชน การเฝาระวังโรค การสงเสรมิสุขภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟนฟูสุขภาพ 
กํารสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม การควบคุมโรคสัตวสูคน การควบคุมสถานประกอบการ การระงับเหตุรําคาญ 
การคุมครองผูบริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดการภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เชน การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ ฯลฯ การฝกอบรม การสุขศกึษา การประสานงาน
และสนับสนุนการวางแผนทุกระดับ การวางแผน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงาน การจัดรูปปรับปรุงองคการ 
วางแผนกําลังคน และจัดทํางบประมาณในการดําเนินงาน และกํารบริหารทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน การรวบรวม
แผนหนวยงานยอย และการกระจายแผนงานสําหรับหนวยปฏิบัติตาง ๆ การติดตอประสํานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่
เก่ียวของเพ่ือใหแผนงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตลอดจนการจัดใหมีและสนับสนุนการกําหนดนโยบาย และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่ เก่ียวของกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้ มีลักษณะที่ จําเปนตองใช
ผูปฏบัิติงานที่มคีวามรูความชํานาญและประสบการณในดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอยางสูง 

คงตําแหนงไว 

๒ จพง.สาธารณสุขฯ  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการสาธารณสุขชุมชน  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแมและเด็ก การสุขาภิบาล การควบคุมปองกัน
โรคหรือปฏิบัติงานในลักษณะสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานสาธารณสุขที่อยูในความรับผิดชอบ  เชน  
วางแผนปฏิบัติงาน กําหนดวิธีการดําเนินงานพิจารณาเสนอแนะ  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานการใหบริการ
ทางวิชาการสาธารณสุข ฝกอบรมเพ่ือฟนฟูทางวิชาการแกเจาหนาที่และอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 
สนับสนุนเครื่องมือเคร่ืองใชและเวชภัณฑทางสาธารณสุข เผยแพรประชาสัมพันธงานสาธารณสุข หรือปฏิบัติงาน
เก่ียวกับโรคระบาด เชน  สอบสวนภาวะการเกิดโรคติดตอ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการเกิดโรค เก็บวัตถุติดเชื้อสง
ตรวจ ใหการนิเทศงานทางระบาดวทิยาของโรคตาง ๆ เปนตน และปฏบัิติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

คงตําแหนงไว 

 



 
 

การประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ป  256๔ – 256๖ 
สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   

 
ลําดับ ตําแหนง รายละเอียดงาน มติที่ประชุม 

 
๕ 

 
นักพัฒนาชุมชน 

 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
การปฏิบัติงานดานสวสัดิการสังคม   เก่ียวกับการสังคมสงเคราะห   การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การพัฒนา
ชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน  การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน สงเสริมงานประเพณทีองถ่ิน กิจกรรมทาง
ศาสนา งานหองสมุดสวนสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม รวมทั้งงานการ
สงเสริมอาชีพ  การเกษตร ปศุสตัว  การพฒันาเด็กเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และ    ผูพิการและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 
คงตําแหนงไว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ป  256๔ – 256๖ 
สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   

 
ลําดับ ตําแหนง รายละเอียดงาน มติที่ประชมุ 

 
๑ 

 
นักบริหารงานทองถ่ิน 

 

มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานในฐานะปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรองปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ที่มีลักษณะงานบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและดานกฎหมายเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการ อา
นวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหา การบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง มาก โดยควบคุมหนวยงานหลาย
หนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏบิัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

 
คงตําแหนงไว 







 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารคางานของแตละตําแหนง 
พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนกังานจางทั่วไป 

 


