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แผนอตัราก าลงั 3 ปี ( พ.ศ.2564 – 2566 ) 
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแสลงพนัธ ์

อ าเภอเมอืงสรุินทร์  จงัหวดัสุรนิทร ์

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจาก
การก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบกับ 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2560 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  จะ
สิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2563    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  จึงจ าเป็นต้องจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับ
เดิมเป็นส าคัญ  เพื่อให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้หลักการ
และวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี้ 
 
 

 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก. อบต.)  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่าย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวาง
แผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ขึ้น 

 

 
 

1. หลกัการและเหตผุล
เหตผุล 
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 2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.4 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสุรินทร์ 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจตามอ านาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.7 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากร
ให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  มีการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของ
บุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และสนอง
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการจดัท าแผนอตัราก าลัง 3 ปี 

๑) ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 

3) การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 

4) การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการจดัท าแผน
อตัราก าลงั 
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๕) การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

๖) เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 3. กรอบแนวคดิในการจดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังซึ่งประกอบด้วย  
นายกองค์องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์ เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคตรวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆในส่วนนี้จะค านึงถึง 
    3.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่
ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
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ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย 
สมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและใช้เวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางประเภท เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในเอกชน นอกจากนั้นก่อน
จะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ และพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้ 
    3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท า
ให้เกิดต าแหน่งขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมเพียงใด 
    3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
ผู้สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่รองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
    3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่างๆอาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กร อ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน  อบต.ก  และงานการเจ้าหน้าที่ใน  อบต.ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน 
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกัน 
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  3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิม เกลี่ย หรือลด
จ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม 
(Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่ าการ
ก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการใน
บางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็น
ลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วน ราชการอ่ืนก็ก าหนด
ต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนด
กรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการ
เลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ อัต ราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้อง 
มีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ 
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาว ส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
ด้านการคมนาคมขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงต่อเติมติดตั้ง  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การเกษตร และเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพัฒนาและ

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบ าบัดและจัดการขยะการบ าบัด 
3.2 สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนการควบคุมและระงับโรคติดต่อ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน 
5.2 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนสนับสนุนการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 

 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 1) กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA)  ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของ
ความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนิ นการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายใน
ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  
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 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่ มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็น
การระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2) กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร
ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์และแนวทางพัฒนา ภารกิจ
และลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดย
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด   
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
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ประเภทสามัญ ขนาดกลาง   ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ 
ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างประเภทจา้งทั่วไป 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด
สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดย
จุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ งานสนับสนุน ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดกองคลัง จะเน้นความรู้ในเรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ การส ารวจ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้
ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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(3) แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              

                               

                  360      

•                           

                 

•                             

              

•                       

                       FTE 

•                           

                          

                          

                  

•                        

                         

          Drivers 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 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  
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  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกดา้นที่ 1 Strategic objective  :  เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แสลงพันธ์ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หาก
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดการเรียนการสอน งานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในสังกัดของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2Supply pressure  :  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือคว ร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ได้ก าหนดอัตราก าลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้น
เพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่ง
ควรมีเป็นส าคัญ  

ในส่วนราชการที่มีปริมาณมากสามารถแยกงานที่มีความซับซ้อนและจ านวนปริมาณงานจัดตั้ง
เป็นฝ่าย ขึ้นตรงต่อส่วนราชการนั้นและมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชารองลงมาจากผู้อ านวยการกอง ควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายนั้น 

กระจกดา้นที ่3 Full Time Equivalent (FTE) : เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะ
ค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

- พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระค่างานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 
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- พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่หรืองานหลักของ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
 สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
การคิดปรมิาณงานแตล่ะสว่นราชการ 

 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

จ านวนวนัปฏบิตัริาชการ  1  ป ี  x  6  =  เวลาปฏบิตัริาชการ  
แทนคา่ ดังนี ้  230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 
 

หมายเหต ุ
1.  230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2.  6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

3.  1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 

4.  82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที ่4 Driver :  เปน็การน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลง
พันธ์ (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคน ที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การ
บริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  
(การตรวจประเมิน LPA)  

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก 
เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่ายมาก จะท าให้เกิดต าแหน่งงาน
ขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งาน
สารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ พิจารณาทบทวนว่าการ
ก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน 
มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 ประเด็นเรื่องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในองค์กร  เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์  เป็นองค์กรที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ 10 
กว่ากิโลเมตร  ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง
ทดแทนกันได้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่ เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
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โดยเฉพาะการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือการมอบหมายให้แต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการ
สอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หนังสือแจ้งเวียนถึงความต้องการอัตราก าลัง
จากหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการขอค าแนะน า 
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  เป็นการ
วางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนด
ทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6  Benchmarking  :  เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลบุฤาษี  อ าเภอเมืองสุรินทร์  ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบุฤาษ ี เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน มีจ านวนหมู่บ้าน ประชากร  ลักษณะ
ภูมิประเทศ  บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน ประชากร   
ลักษณะภูมิประเทศ  บริบท และงบประมาณใกล้เคียงกัน 

อบต.แสลงพันธ์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์ อบต.บุฤาษ ีอ าเภอเมืองสรุินทร์ จงัหวัดสุรินทร ์
 

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 
จ านวน (อัตรา)  

ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 
จ านวน (อัตรา) 

ต าแหน่งท่ีมี
คนครอง 
(อัตรา) 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ต าแหน่งท่ีมี
คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 - 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 

1  

   รองปลัด อบต. 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดบัต้น 

1  

ส านกัปลดั   ส านกัปลดั   
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 - หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1 - 

งานบรหิารทัว่ไป 
เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 

 
2 

 
- 

งานบริหารทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 

 
1 

 
- 

   นักจัดการงานทั่วไป (ปก.) 1  
พนกังานจา้งตามภารกจิ(ผูม้คีณุวฒุ)ิ   เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) 1 - 

พนักงานขับรถยนต์ 1 - พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผูม้คีณุวฒุ)ิ   
พนกังานจา้งทัว่ไป   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 - 

คนงานทั่วไป 1 - พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผูม้ทีกัษะ)   
ยาม 1 - พนักงานขับรถยนต์  - 
ภารโรง 1 - พนักงานขับรถยนต์   

งานนโยบายและแผน   พนกังานจา้งทัว่ไป 1 - 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.) 1 - คนงานทั่วไป (นักการภารโรง) 1 - 

งานพฒันาชมุชน   คนงานทั่วไป (ยาม)   
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 1 - งานนโยบายและแผน 1 - 

งานนิตกิาร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.) 1 - 
นิติการ (ปก.) 1 - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)   

งานปอ้งกนัและบรรเทาฯ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 1 - 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชก.) 1 - งานกฎหมายและคด ี   

พนกังานจา้งตามภารกจิ(ผูม้ทีกัษะ)   นิติกร (ปก.) 1 - 
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 - งานปอ้งกนัและบรรเทาฯ   

พนกังานจา้งตามภารกจิ(ผูม้คีณุวฒุ)ิ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก.) 1 - 
ผช.จพง.ป้องกันฯ 1 - พนกังานจา้งทัว่ไป   
ผช.จนท.ป้องกันฯ 1 - คนงานทั่วไป (งานป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัย) 
1 - 

กองคลงั   พนักงานจ้างทั่วไป   
ผู้อ านวยการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 - คนงานทั่วไป (งานป้องกันบรรณเทาสา
ธารณภัย) 

1  

นักวิชาการเงินและบัญชี(ชก.) 1 - งานสวสัดกิารและพฒันาชมุชน   
นักวิชาการคลัง(ชก.) 1 - นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 1 - 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ชก.) 1 - พนักงานจ้างคามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   
เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง/ชง.) - 1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 - 

พนกังานจา้งตามภารกจิ   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 1 - นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.) - ว่าง 

กองชา่ง   งานส่งเสริมการเกษตร   
ผู้อ านวยการกองช่าง 1 - พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   
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จากตารางการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ และองค์การบริหารส่วนต าบลบุ
ฤาษี  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศ
งบประมาณใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังที่แตกต่างกันพอสมควร แต่ไม่มากนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้อง ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  
และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่
ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) ส าหรับสายงานผู้บริหาร

นายช่างโยธา (ชง.) 1 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 - 
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) - 1 กองคลงั   

พนกังานจา้งตามภารกจิ(ผูม้คีณุวฒุ)ิ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

1 - 

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 - งานการเงิน   
ผู้ช่วยช่างโยธา 1 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง.) 1 - 

กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   พนกังานจา้งทัว่ไป   
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

- 1 คนงานทั่วไป (งานการเงิน) 1 - 

นักวิชาการศึกษา (ชก.) 1 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 1  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) 1 - 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 - นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.) 1  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพัน   พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   
คร ู 1 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 1 - 

พนกังานจา้งตามภารกจิ(ผูม้คีณุวฒุ)ิ   กองชา่ง   
ผู้ดูแลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก) 1 - ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
1 - 

พนกังานจา้งทัว่ไป   นายช่างโยธา(ปง./ชง.) - ว่าง 
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 1 - พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   
   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 - 

   พนักงานจ้างทั่วไป   
   คนงานทั่วไป (งานธุรการ) 1 - 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
- ว่าง 

   นักวิชาการศึกษา (ชก.) 1 - 
   เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) - ว่าง 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลบุฤาษี 
  

   คร ู 1 - 
   พนักงานจ้างคามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 - 
   พนักงานจ้างทั่วไป   
   คนงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 1 - 
   ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบา้นหนองเยยี   
   พนักงานจ้างทั่วไป   
   ผู้ดูแลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) 2 - 

รวม 29 3 รวม 35 4 
รวมอัตราก าลังทั้งสิ้น 32 อัตรา รวมอัตราก าลังทั้งสิ้น 39 อัตรา 
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2563 งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2563 

จ านวน 33,059,940 บาท จ านวน 39,000,000 บาท 
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หรืออ านวยการท้องถิ่น และได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคาดการณ์
ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้จ านวนพนักงานส่วนต าบลตามกรอบ
อัตราก าลังที่ตั้งไว้ จะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 ขอบเขตและแนวทางจดัท าแผนอตัราก าลัง 3 ป ีประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีหัวหน้าส านักปลัดเปนเลขานุการ และมีนิติกร
ปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป     โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ
ดังตอไปนี้ 

   1) วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
แสลงพันธ์ ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจาย อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู
บริหารและ สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 

   2) ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

   3) ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆจ านวนต าแหนงและระดับต าแหนงใหเหมาะสม
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานรวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุ่มงานตางๆ 
   ๔) ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ โดยให 
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพื่อก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวน 
ขาราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

  ๕) ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจางจ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

  ๖) จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกินรอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย 

  ๗) ใหพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการ พัฒนาความรู ความ
สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ความส าคญัของการก าหนดกรอบอตัราก าลงัคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
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1) ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพันธ์สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
  2) ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

   3) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
  4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้น
ลงได ้
  5) ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อัน
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ โดยรวม 

6) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
  7) ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 กระบวนการจดัท าแผนอตัราก าลงั ๓ป ีประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
 ๑) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 ๒) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
           2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลง

พันธ์ 
  2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ เช่น กฎระเบียบ การ
แบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

           2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
 ๓) เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ และส่ง

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
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 ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ 

 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า
งบประมาณ 2564 – 2566   

 ๖) องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 
อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 

 
4. สภาพปญัหาของพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของประชาชน 
 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์นั้น 
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2564 – 2566   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลแสลงพันธ์ คือ  
“ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วม”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของ
ผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แสลงพันธ์ การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การส่งเสริมและพัฒนาบุตรหลานก่อนวัยเรียน ให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริม
สุขภาพ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาใน
หมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ต าบลแสลงพันธ์เป็น
เมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ตามนโยบายของผู้บริหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลแสลงพันธ์  ซึ่งได้
ก าหนดไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  
เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม  ๒๕๕6 แนวทางดังนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมของต าบล  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  

เศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขน  และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดย
มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ  

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
พัฒนาศักยภาพของประชาชน  ในต าบลทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุขและการ

เสริมสร้างความชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิตเพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเพ่ือยกระดับคุณภาพ  และสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
และเพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร 

 นโยบายผูบ้รหิารแถลงต่อสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปอ 
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การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น  ใน
การก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การเงินการคลัง  การบริหารงานบุคคล  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่ วนต าบล  ตลอดจนการเสริมสร้าง
จิตส านึกของพนักงาน  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในการบริการประชาชน  ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเกิด
ความพึงพอใจ  

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาในปจัจบุนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
ท้องถิน่ดว้ยเทคนคิ SWOT Analysis (จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค) 

จดุแขง็ (Strenght = S) จดุออ่น (Weakness = W) 
๑) เขตพืน้ท่ีรับผิดชอบเป็นราบลุ่มซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
๒) ท าเลที่ตั้งทางภูมศิาสตร์เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกจิและ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ได้แก ่ข้าว ข้าวโพด  
๓)  มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี เป็นหลากหลาย
สามารถส่งเสริม 
๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถพูด อ่าน เขียน ได้หลากหลาย
ภาษาแตส่่วนใหญ่พูดภาษาเขมรภาษาถ่ิน 
 

๑) ประชากรส่วนใหญ่ศึกษาขั้นพืน้ฐาน เนื่องจากมีหมู่บ้านที่
เป็นพื้นทีห่ลายหมู่บ้านท าให้ขาดทกัษะชีวิต เข้าสู่
กระบวนการลูกจ้างแรงงาน 
๓) ประชากรส่วนใหญไ่ม่คุมก าเนดิเป็นผลให้อัตราการเพิม่
ประชากรอยู่ในระดับสูง 
๔) ปัญหาสังคม  ได้แก่  ปัญหายาเสพติด, การสื่อสาร 
๕) การสื่อสารด้านภาษาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านต่างๆ 
๖) บุคลากรในองค์กรการบรหิารสว่นต าบลมไีมเ่พียงพอต่อ
ความต้องการ,งานบริการชุมชน 
 

 
โอกาส (Opportunity = O) อปุสรรค (Threat = T) 

๑) ในพื้นที่มีทรัพยากรป่าไม้และวฒันธรรมที่หลากหลาย
สามารถพัฒนาศักยภาพได้และเปน็การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีหากได้รับการสง่เสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 
๒) มีพื้นท่ีเหมาะสมกับการปลูกพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้
ให้แก่ราษฎร 
๓) ราษฎรในพ้ืนท่ีมีภูมิปญัญาท้องถิ่นที่หลากหลายสามารถ
สร้างเป็นรายได้แก่ราษฎรได ้
 

๑) ค่านิยมในด้านการกินอยู่  จารตีประเพณี มตี่อผลการ
ด าเนินงาน 
๒) งบประมาณที่ได้รับจากการจดัสรรในการพัฒนาพื้นที่ไม่
สมดลุกับพ้ืนท่ีและปริมาณการพัฒนา 
3) การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตามประมาณ
การที่ตั้งไว้ท าให้การพัฒนาและการด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ ชะงัก 
4) ปัญหาเรื่องที่ดินท ากินของประชาชนท าให้เกิดการบุกรุก
พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นทุกป ี

 
  การวิ เคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้ าที่ ขององค์ การบริห ารส่ วนต าบล ตามพระราชบัญ ญั ติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 5 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มี
สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพ่ือสะดวกใน
การด าเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง  เช่น  
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4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาการคมนาคมภายในต าบล - หมู่บ้านไม่สะดวก 
(2) ปัญหาถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรไม่สะดวก 
(3) ปัญหารางระบายน้ า  มีไม่เพียงพอครบทุกหมู่บ้าน  บางหมู่บ้านช ารุด , เสียหาย 

บางส่วนท่อระบายน้ าอุดตัน / รางระบายน้ าตื้นเขิน 
(4) ปัญหาถนนภายในหมู่บ้านช ารุดขาดการบ ารุงรักษา 
(5) ปัญหาศูนย์เด็กเล็กประจ าหมู่บ้านมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  
(6) ปัญหาหอกระจายเสียงประจ าหมู่บ้านช ารุด  บางหมู่บ้านขาดเครื่องขยายเสียงและ 

ล าโพง 
(7) ปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงในบางหมู่บ้าน 
ความต้องการ 
(1) ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค/ก่อสร้างถนน  ไฟฟ้า เส้นทางโทรคมนาคมและการสื่อสาร

ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
(2) ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(3) จัดระบบประปาเพ่ืออุปโภค – บริโภคในพื้นที่ 
(4) ปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
(5) ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แข็งแรงและปลอดภัย 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ  
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาตกต่ า  
(2) ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
(3) ราษฎรส่วนใหญ่ในวัยแรงงานไม่มีงานท า 
(4) ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน เกิดการอพยพแรงงาน 
ความต้องการ 
(1) ประสานหน่วยราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้กับประชาชน 
(4) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ

เพ่ิมรายได ้
(5) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นท่ี 

4.3 ด้านสังคม – การศึกษา 
สภาพปัญหา 
(1) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(2) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(3) ปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น อาจไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ 
     การเรียนการสอน หรือบุคลากร เป็นต้น 
(4) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจขาดความรู้ ความช านาญในการประกอบอาชีพ 
(5) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยท างาน 
(6) ปัญหาการแพร่าระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
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(7) ปัญหาความยากจน 
(8) ปัญหาสวัสดิการสังคมยังไม่ได้รับการบริการเท่าที่ควร 
(9) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
ความต้องการ 
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(2) จัดหาอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยแรงงาน 
(3) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(5) จัดหาวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

4.4 ด้านการเมือง - การบริหาร  
สภาพปัญหา 
(1)  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล ขาดความรู้ 

 และประสบการณ์ในการท างาน 
(2) อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน มีไม่เพียงพอ 
(3) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
(4) ปัญหาการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ 
(5) ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ความต้องการ 
(1) จัดระบบและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน

ส่วนต าบล เพื่อเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานท่ีทันสมัย 
(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดบริการออกบริการให้แก่ประชาชนในพื้นท่ียากล าบาก 
(5) จัดอบรมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สภาพปัญหา 
(1) การบุกรุกป่าเพ่ือท าการเกษตรของราษฎร 
(2) ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(4) ขาดการจัดท าทะเบียน ป้ายเขตท่ีสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 
(5) ขาดการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(6) การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 
(7) การขาดแคลนน้ าใช้ด้านอุปโภค – บริโภค และการเกษตรไม่เพียงพอ 
ความต้องการ 
(1) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตส านึกร่วมในการรักษา

ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
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(4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
(5) จัดท าทะเบียน ป้ายเขตที่สาธารณะ และสิ่งแวดล้อม 
(6) จัดท าโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(7) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการท าการเกษตรกรรม 
(8) จัดหาแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค และการเกษตร และรณรงค์ให้ประชาชนร่วม 
     อนุรักษ์แหล่งน้ า – ต้นน้ า 

ภารกิจทั้ง  5  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์นั้น เป็นการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบริหารต าบลแสลงพันธ์จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน 
ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
จริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้น
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิคการ SWOT 
เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขต
พ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกตามในการ
ด าเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ก าหนดวิธีการด าเนินการตาม
ภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
    และสิ่งปฏิกูล 

(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
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(5) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(7) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

การวเิคราะหส์ถานการณ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสรา้งพืน้ฐาน 

จดุแข็ง 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคมนาคมและ

โครงสร้างพื้นฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจน  
จดุอ่อน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ เป็นองค์กรขนาดกลาง ซึ่งแบ่งเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่แยกมากจาก
ต าบลแกใหญ่ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีน้อย งบในการพัฒนาจึงน้อย เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เมืองด้วยกัน 

โอกาส 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  ได้รับความงบประมาณจัดสรรจากอบจ.ในการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ควบคู่ไปกับแนวนโนบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ท าให้การ
ประสานงานในส่วนนี้มีความราบรื่น  

อุปสรรคหรอืข้อจ ากดั 
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือเท่าที่ ควร ไม่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อม   

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(4) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 

ผลการวเิคราะหส์ถานการณ์การพฒันาดา้นสงัคม 
จดุแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได้
ก าหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

จดุอ่อน 
ประชาชนยังไม่รู้สิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพยังขาดแคลน

บุคลากร ผู้ให้ค าแนะน าและติดตามผล ประชากร ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะมีความ
เชื่อดั้งเดิมเก่ียวกับวัฒนธรรมของตนเองอยู่ 

 
 
  



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 

  หน้า 70  
  

โอกาส 
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานอ่ืนที่จะให้บริการและความรู้ 

ตลอดทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

อุปสรรคหรอืข้อจ ากดั 
ค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นท าให้ประชาชนต้องท างานมากขึ้น จึงส่งผลให้ขาดการดูแลสุขภาพทั้งด้าน

โภชนาการ การออกก าลังกายและการพักผ่อน และยังส่งผลถึงปัญหาที่ลูกท้ิงพ่อ แม่ ผู้แก่ชรา เพื่อจะไปหา 
งานท ารวมไปถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไป เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ  
กระแสวัตถุนิยม  ท าให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมเกิดขึ้น 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

 
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
จดุแข็ง 

อบต.แสลงพันธ์  มีหลักการท างานโดยมุ่งไปที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถดูแลตัวเองได้  อบต.แสลง
พันธ์ จึงมีความพยายามท่ีจะกระจายอ านาจลงสู่ชุมชนและประชาชน ซึ่งเริ่มจากการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ปีใหม่ ประเพณีแซนโฎตา เป็นต้น จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชน
ค่อนข้างใกล้ชิดกัน  และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต. และพนักงาน เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีการประสานงานกันเป็น
อย่างดี   

ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน  
โดยเน้นการท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในอบต.แสลงพันธ์ จะมีการประชุมพนักงาน
ประจ าเดือนทุกเดือน  เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการท างานของแต่ละส่วน ราชการ  
จึงท าให้การท างานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และยังมีโครงการอบรมทบทวนคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกในการให้บริการ ให้แก่พนักงานในอบต.เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ   และการก าหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการท างาน เป็นการก าหนดร่วมกันของทุก
ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร สภา ข้าราชการ  และประชาชน นอกจากนั้นข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 

จดุอ่อน 
ในด้านการเมือง  ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  แต่เยาวชนยัง

ขาดความเข้าใจในประเด็นเสรีภาพตามกฎหมาย  และยังมีความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย     



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 

  หน้า 70  
  

โอกาส 
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากดั 
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอนท าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินตามแผนงานและการวางแผนด าเนินงานระยะยาว นอกจากนั้น  
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะ
ของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอ านาจจาก
กรม หรือผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  
แต่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(2) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(3) การท่องเที่ยว 
(4) การผังเมือง 
(5) ให้มีตลาดกลางสินค้า 

ผลการวเิคราะหส์ถานการณก์ารพฒันาดา้นด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทนุ พาณชิยกรรมและการ
ท่องเทีย่ว  

จดุแข็ง 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

ได้แก่ ข้าวโพด  ข้าวปลอดสารเคมี  

จดุอ่อน 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีอาชีพเกษตรกรจึงมักมีปัญหาการว่างงาน

หลังฤดูเก็บเกี่ยวและการตั้งกลุ่มอาชีพไม่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่มีความรู้ทางด้านการ
พัฒนาอาชีพและการแปรรูป  

โอกาส 
แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปลี่ยนแนวทางการบริหารมาเน้นหนักการมี

ส่วนร่วมและท างานเป็นทีมจึงท าให้มีการท างานแบบบูรณาการเพ่ิมขึ้น และรัฐบาลปัจจุบันยังเน้นการอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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อุปสรรคหรอืข้อจ ากดั 
ค่าครองชีพสูง  รายได้ไม่แน่นอน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  ในระบบทุนนิยม  ท าให้เกิดหนี้สิน

ภาคประชาชน หนี้นอกระบบ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ท าให้ความต้องการของ
ประชาชนมากขึ้น จึงก่อให้เกิดหนี้สิน และรายจ่ายมากกว่ารายได้  

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(4) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

การวเิคราะหส์ถานการณ์การพัฒนาด้านการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
จดุแข็ง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า การปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 

จดุอ่อน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา  ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย  และการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง  นอกจากนั้นการด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง  เช่นการจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พ้ืนที่มาก  การใช้เทคโนโลยี
แบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง  และที่ส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความ
ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  เช่น  การก าจัดขยะและการคัดแยกขยะของครัวเรือน 

โอกาส 
ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น

กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน  ท้องถิ่น  อ าเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก  มี
หน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ ไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการสร้างจิตส านึกของ
ประชาชน  ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก  มีการตั้งเครือข่าย
คนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากดั 
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะ

และมลพิษในชุมชน  การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่นบ่อฝังกลบ  เตาเผาขยะ  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  จะต้อง
ระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  ยังไม่ได้
ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  หรือการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ า เป็นต้น 
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5.6  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(4) การส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจถึงจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จดุแข็ง 

ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษามีความพร้อมเรื่องแผนงานการจัดการศึกษา  การ
จัดสรรงบประมาณ  โครงสร้างการบริหารจัดการ   และบุคลากรตามโครงสร้างด้านศาสนาและวัฒนธรรม   
ผู้บริหารก็ให้ความส าคัญและส่งเสริม โดยการจัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดงานประเพณีชนเผ่าประจ าปี  

จดุอ่อน 
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะ

มีบุคคลากรตามโครงสร้าง แต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง ซึ่ง
ปัจจุบันบุคลากรทางด้านการศึกษายังขาดการท างานแบบมืออาชีพ ขาดการประสานงานที่ดี  ส่วนเยาวชนยัง
ขาดความสนใจในหลักธรรม ค าสอนของศาสนา มีความเชื่อดั้งเดิมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีสากลปฏิบัติ 

โอกาส 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุรินทร์ มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา  การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ท าให้เยาวชนมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากดั 
ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังมีความล่าช้า และขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ เรื่องการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความล่าช้าในการถ่ายโอน ท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ๆ  และความเจริญเข้ามารวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
อาจท าให้วิธีชีวิตของชาวไทยภูเขาเปลี่ยนไป  และเยาวชนอยู่ห่างไกลศาสนามากขึ้น  

5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา 
ท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(4)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน 
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(5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
ความจ าเป็นและสมควร 

(6)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(7)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
     อ่ืน  

ผลการวเิคราะหส์ถานการณก์ารพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการสนับสนนุการปฏบิตัภิารกจิของสว่น
ราชการและองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
จดุแข็ง  

1. องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ใน

การบริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

จดุอ่อน  
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลง

พันธ์ในเกณฑ์ต่ า 
โอกาส  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน  เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากดั  
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ 
ส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อจัดจ้าง  
ฯลฯ 

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดได้ให้อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
และให้วิเคราะห์ว่าภารกิจดังกล่าวจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แสลงพันธ์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งจะต้องเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์เป็นส าคัญ 

 
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ  

            6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีภารกิจหลัก ที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
6.1.1  ส่งเสริมการศึกษา 

 6.1.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6.1.3  การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 
 6.1.4  การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.1.5  การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 6.1.6  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  สตรี  และคนชรา 
 6.1.7  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ในการรักษาความสะอาดความ  

   เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 6.1.8  การส่งเสริมการเกษตร  และสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

       6.2   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแสลงพนัธ ์มภีารกจิรองทีจ่ะต้องด าเนนิการ  ดงันี ้
 6.2.1  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 6.2.2  การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกีฬา 
 6.2.3  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ การจัดให้มีตลาดส าหรับจ าหน่ายสินค้า 
 6.2.4  การฟื้นฟูวัฒนธรรม  และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 6.2.5  การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 

7. สรุปปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลงั 
 

วิเคราะหอ์ตัราก าลงัทีม่ี ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT  Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  SWOT  Analysis มี
ปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

 หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่ งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่  เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 

  หน้า 70  
  

                       
1.2 W มาจาก Weaknesses  

 หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

  
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
 หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กร 

เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

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

วเิคราะหป์จัจยัภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบคุลากรในสงักดั องค์การบรหิารสว่นต าบลแสลงพนัธ์ (ระดบัตวับุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้   อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔5 ปี  เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน 

ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดย 

ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  

จุดอ่อนW 
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
2. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3. มีภาระหนี้สิน 
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึง 

กฎระเบียบของทางราชการ 
 

โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิด 

ความร่วมมือในการท างานได้ง่าย 
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต.อุทิศตนได้  

ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ 

การท างานของ อบต. ในฐานะตัวแทน 
 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได ้

ไม่พอ 
    ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
    ๓.  พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
    ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้
ปัญหาเศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ ชุมชนจ ากัด                                                                                       
    ๕.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
 
 

วเิคราะหป์จัจยัภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลแสลงพนัธ ์(ระดบัองคก์ร) 
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จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดความกระตือรือร้น 
2. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย 

งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น งาน
สาธารณสุข  งานนิติการ          

5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ 
สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
 

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.เป็น
อย่างดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

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

 
ปญัหาในการก าหนดโครงสรา้งสว่นราชการและกรอบอตัราก าลัง 
 1.   ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมไม่ตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน 
 2.   ความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
 3.   บุคลากรไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้เนื่องจากกรอบอัตราก าลัง
และการจัดวางคนไม่ถูกกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
 4.   การก าหนดต าแหน่ง/การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นไป/ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา   
1. การจัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรทัง้อัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กรอบอัตราก าลัง 

พนักงานจ้าง   โดยยึดหลักวางคนให้เหมาะกับงานหรือ  Put the right man on the right job 
2. จัดระบบการจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ใน 

การปฏิบัติงานและการก าหนดโครงสร้างองค์กร  การประเมินผลงานของบุคลากร  และระบบการให้รางวัล 
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปรากฏ  

3. การให้อ านาจในการตัดสินใจ  กระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ   ส่งเสริม 
ให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจของตนเองเพราะบุคลากรเหล่านี้ เป็น
บุคคลที่ติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับบริการสาธารณะ 

4. การกระตุ้นหรือก่อให้เกิดก าลังใจแก่พนักงาน  นอกจากการให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 

  หน้า 70  
  

ส สสส 
 

เป็นที่ประจักษ์แล้ว จะสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   การพัฒนาเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที ่
  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  เทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่าน
มา  ได้ส่งผลท าให้สังคมเกือบทุกแห่งได้เผชิญกับปัญหามากมายหลายประการ จ าเป็นต้องสร้างปฏิกิริยา
สนองตอบต่อสภาวะโลกาภิวัฒน์และปัญหาการขาดประสิทธิภาพของการบริหารราชการ สร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านกระบวนทัศน์  รูปแบบและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน ไปสู่รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวใหม่ ( New  public  administration  model )  ที่เรียกว่า  การบริหารจัดการงานของรัฐตามหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  อันเป็นรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการงาน  ที่ได้มีการผสมผสาน
หลักการ  กรอบความคิดหลาย ๆ ประการเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่  การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่  
แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่  แนวคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย  และการด าเนินการตามหลักกฎหมาย
มหาชน  และแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้เป็นแนวทางหลักในการบริหารราชการ   
 

 
8. โครงสร้างการก าหนดสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลแสลงพนัธ์   

8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ

ด าเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และจากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ส านักปลัด อบต. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล
และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ 
รวมทั้งก ากับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานสนับสนุนส่วนราชการอ่ืน 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษา และ
เอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  
บ านาญ  เงินอื่นๆงานเก่ียวกับการจัดงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี 
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน  
ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงการควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล  งานเกี่ยวกับแผนงาน  และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริม  ท านุบ ารุง และ
รักษาไว้ซึ่งศิลปะ  ประเพณี ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
กีฬา  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ตารางแสดงโครงสรา้งการก าหนดสว่นราชการ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานนิติการ 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานพัฒนาชุมชน 
 
 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสวัสดิการและชุมชน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม  
- สนั บสนุ นการจ่ าย เบี้ ยยั งชี พ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
- ส่งเสริมและสนับสนุน  สวัสดิการ
และการสงเคราะห์ 
- การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี
คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ า ห้วย 
หนอง คลอง บึง ตามแนว
พระราชด าริ 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชุมชน 
- สร้างเสริมจิตส านึกและการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจ 
-ส่งเสริมการเกษตรกรรม  เกษตร
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ผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ประกอบอาชีพและรายได้ 
-ส่งเสริมการด ารงชีพตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพขององค์กรประชาชน 
-รณรงค์ป้องกัน ควบคุมและระงับ
โรคติดต่อ 
-สนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืน อบต. 
- ส่งเสริมการอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น 
(พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
- เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
-ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น (ความโปร่งใส) 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น  (ส่งเสริม
การมสี่วนร่วม) 
- ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความสะดวกรวดเร็วเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2งานการบัญชี 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานการบัญชี 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
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 การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์   
 “ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการดี  ประชาชนมีส่วนร่วม” 
พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจที่ 1  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ความเข้มแข็ง โดยได้รับริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ   
        พันธกิจที่ 2  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 

พันธกิจที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง    
           พันธกิจที ่4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

พันธกิจที่ 5  การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

- ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสะดวกรวดเร็วเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานสาธารณูปโภค 
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานสาธารณูปโภค 
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ก่อสร้างถนน  สะพาน รางระบาย
น้ า  อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
-ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  
สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ 
- พัฒนาระบบผังเมือง  การออก
แบนงานก่อสร้าง  การควบคุม
อาคาร 
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
-ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

 
1 ก่อสร้างถนน  สะพาน รางระบายน้ า  อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ 
2 ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการต่างๆ 
3 พัฒนาระบบผังเมือง  การออกแบนงานก่อสร้าง  การ
ควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
  

 
1 ส่งเสริมการเกษตรกรรม  เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 
2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพและรายได้ 
3 ส่งเสริมการด ารงชีพตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านสังคม  

 
1 สนับสนุนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
2 ส่งเสริมและสนับสนุน  สวสัดิการและการสงเคราะห์ 
3 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี
คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6 การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ 
2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
4 ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 
1.ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนวทาง
พระราชด าริ 
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ก าร พั ฒ น าด้ าน ท รั พ ย าก รธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม  

 
1 ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ตามแนว
พระราชด าริ 
2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ป่าชุมชน 
3 สร้างเสริมจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4 การดูแลรักษาที่สาธารณะในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 
1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ท้องถิ่น (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
2 เสริมสร้างความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ความปรองดองสมานฉันท์ 
3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น (ความ
โปร่งใส) 
4 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น  (ส่งเสริมการมีส่วนร่วม) 
5 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสะดวกรวดเร็วเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 

  หน้า 70  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลง
พันธ์ มุ่งพัฒนาเพ่ือเป็น“ชุมชน
น่าอยู่ คนมีคุณภาพ การบริหาร
จัดการดี ประชาชนมีส่วนร่วม” 

 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า การพัฒนาด้านการศึกษา 

การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

การพัฒนาด้านสังคม  
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วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ด้วยเทคนิค SWOT  
Analysis 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอัน
เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis  เพ่ือพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วเิคราะหย์ทุธศาสตร์การพฒันาที ่1  
การพฒันาด้านระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 

จุดแข็ง  (Streng=s) 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ  และก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน
ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.  งบประมาณต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับที่ ไม่สูงมาก 
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพื้นท่ี  ส่วนต้นทุนอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับท้องตลาด 
 4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
 1.  โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ไม่สามารถด าเนิน
โครงการเองได ้
 2.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

โอกาส  (Opportunity=O) 
 1.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1.  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์

ยังไม่มีอุปกรณ์ ความช านาญและบุคลากร 
 

วเิคราะหย์ทุธศาสตร์การพฒันาที ่2  
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง  (Streng=s)   
1.  มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เอ้ือต่อการพัฒนา 
2.  มีหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
3.  มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ต าบล 
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จดุอ่อน  (Weakness=W)   
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการ 
2.  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 
3.  การรวมกลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ 
4.  ประชาชนมีหนี้สินมากและต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 
โอกาส  (Opportunity=O)   
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

ส่งเสริม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ของจังหวัดเชียงราย  
 3.  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร                    
ด้านงบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง  การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอ่ืนมาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน 

4.  มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน 
5.  รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ 
6.  กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัด 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
1.  ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการกระจาย

ผลประโยชน์ลงสู่ท้องถิ่น 
3.  สภาพเส้นทางคมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความช ารุด ขาดการปรับปรุงจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

วเิคราะหย์ทุธศาสตร์การพฒันาที ่3  
การพัฒนาด้านสังคม  

จุดแข็ง   (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
4.  เทคนิคการท างาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  

 5. ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี     
จุดอ่อน   (Weakness=W) 
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในด้านสาธารณสุข 
3. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนมากมีความยากจน สนใจเรื่องปากท้องเป็นหลัก  

 4. อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท าให้รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
โอกาส   (Opportunity=O) 
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         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T) 
            1.  การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
            2.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3.  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

วเิคราะหย์ทุธศาสตร์การพฒันาที ่4 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 จุดแข็ง (Streng=s) 

1. พัฒนาระบบระบายน้ า 
2. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
จุดอ่อน (Weakness=W) 
1.ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในการพัฒนา 
2.งบประมาณในการพัฒนา 
โอกาส (Opportunity=O)  
1. ผู้บริหารท้องถิ่นขอรับงบประมาณจัดสรรจากหน่วยงานเหนือ 
 อปุสรรค (Threat=T)  
1.ขาดบุคลากรเชี่ยวชาญในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
2.พ้ืนที่บางพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

จดุแข็ง (Streng=s)  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
2. มีบุคลากรทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อการพัฒนา  
3. บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
4. บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึง 
5. ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
จดุอ่อน (Weakness=W)  
1. ระดับความเข้าใจและการคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของท้องถิ่นยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องได้รับการ 
    สร้างความเข้าใจ  
2. อาคารสถานที่ ยังไมม่ีความพร้อมเท่าที่ควรในการจัดการศึกษา  
3. ประชาชนส่วนใหญไ่ม่ค่อยเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาเท่าท่ีควร  
4. ค่านิยมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิต ท าให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นไม่ได้รับ 
    ความสนใจจากคนรุ่นใหม่  
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โอกาส (Opportunity=O)  
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี  
2. ส่วนราชการต่างท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ  
3. บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านการศึกษา  
4. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
อุปสรรค (Threat=T)  
1. สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาด้านการศึกษาเท่าที่ควร  

2. สถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ  

3. ประชาชนไม่ค่อยเห็นความส าคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

4. ประชาชนยังมีค่านิยม และทัศนคติท่ีจะส่งลูกหลานไปเรียนในสถานศึกษาของเอกชน  

วเิคราะหย์ทุธศาสตร์การพฒันาที ่ 6 
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง  (Streng=S)   
  1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
  3. มีหน่วยงานอื่น ๆ ให้ความสนใจและพร้อมให้การสนับสนุนในการด าเนินการ 

จุดอ่อน  (Weakness=W)   
  1. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ 
  2. บุคลากรไม่มีความช านาญ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  4. วัฒนธรรมการด ารงชีวิตของประชาชน ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับผลประโยชน์ของตนเท่านั้น 

โอกาส  (Opportunity=O)   
  1. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat=T)   
  1. สภาพพ้ืนที่ส่วนมากเป็นป่าเสื่อมโทรมที่เกิดจากการบุกรุกเพ่ือท าการเกษตรของประชาชน 
  2. พ้ืนที่ท ากินของประชาชนมีจ านวนจ ากัด จึงท าให้การแผ้วถางป่าเพ่ือท าการเกษตรขยายพ้ืนที่อยู่
ตลอด 
  3. ประชาชนในพื้นท่ีขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

วเิคราะหย์ทุธศาสตร์การพฒันาที ่ 7 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

จุดแข็ง  (Streng=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การเมือง  การบริหาร และการจัดการท้องถิ่น 
2.บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ใน

ระดับท่ี พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
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3.  งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4.  ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ

ในเกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในการของ
ราชการได้ 

จดุอ่อน  (Weakness=W) 
1.  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการท้องถิ่น 
2.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
     
โอกาส  (Opportunity=O) 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่รัฐบาลส่งเสริม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดีเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
 1.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น เป็นการบริหารงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 
 3.  ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ 
  4. โครงสร้างและระบบการบริหารงานขององค์กรยังไม่เอ้ือต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นภาวะ
คุกคามจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 
  5. บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพไม่พร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และยังยึดติดใน
กระบวนทัศน์การท างานแบบเดิม 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถน ามาวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์   เพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
 

  1.  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น  ( ปลัด อบต. )  จ านวน    1    ต าแหน่ง 

ส านักปลัด อบต. 
              มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบัญญัติและ
ข้อบังคับต าบล การประชุมสภา การจัดท าระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาท
ต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การให้ค าปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต
ต่างๆ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
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1. หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน     1     ต าแหน่ง 
2. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ    จ านวน     1  ต าแหน่ง 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. นิติกรปฏิบัติการ     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
6. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    จ านวน      2     ต าแหน่ง 
7. พนักงานขับรถยนต์       จ านวน      1     ต าแหน่ง 
8. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จ านวน      1     ต าแหน่ง  
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ    จ านวน      2     ต าแหน่ง 
10. คนงานทั่วไป     จ านวน      1     ต าแหน่ง 
11. ยาม      จ านวน      1     ต าแหน่ง 
12. ภารโรง      จ านวน      1     ต าแหน่ง 
 

กองคลัง  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย   การรับ  การน าส่งเงิน   การเก็บรักษาเงินและ 
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ 
เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับ การจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชี 
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายอ่ืนๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง ( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จ านวน      1     ต าแหน่ง  
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
3. นักวิชาการคลัง ระดับช านาญการ   จ านวน      1     ต าแหน่ง 
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับช านาญการ  จ านวน      1     ต าแหน่ง 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปง./ชง.    จ านวน      1     ต าแหน่ง  
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    จ านวน      1     ต าแหน่ง 

กองช่าง  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง งานแผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
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1. ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน       1      ต าแหน่ง  
2. นายช่างโยธา ระดับช านาญงาน     จ านวน       1      ต าแหน่ง  
3. นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน       1      ต าแหน่ง 
4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
5. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จ านวน       1      ต าแหน่ง 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อันได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
งานบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนการจัดการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน การมีส่วนร่วม
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย  
 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นกับริหารการศึกษา ระดับต้น) จ านวน   1      ต าแหน่ง 
2. นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ   จ านวน      1      ต าแหน่ง 
3. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา     จ านวน     1   ต าแหน่ง 
4. ครู (อันดับ คศ.1)     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
5. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)     จ านวน      1      ต าแหน่ง 
6. ผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)     จ านวน      1      ต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
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ปริมาณงานส านักปลัด 

รายการ หนว่ยนบั 
ปริมาณ

งาน 
(ตอ่ป)ี 

เวลาทีใ่ช้
ต่อราย
(นาที) 

เวลาทัง้หมด 
ต่อปี(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหนง่ที่
ต้องการ 

ส านักงานปลัด      
1. งานบริหารงานทั่วไป 
- งานสารบรรณ 
- งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานเลือกตั้ง 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการใด 
- งานกิจการสภา 
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ  
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
- ท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
- รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติ
ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน 
- งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนของ อบต. 
- วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ 
3. งานการเจ้าหน้าที่  
- การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- เลื่อนระดับ/ย้ายสายงาน 
-  บันทึกทะเบียนประวัติ 
- ขอเครื่องราช 
- รับสมัครพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างลาออก 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การปฏิบัติการในการเฝ้าระวังภัยต่างๆ   
- การป้องกันและระงับอัคคีภัย  
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
- สรุปรายงานป้องกัน 
- รวบรวมข้อมูล สถิติและเอกสาร 
- วางแผนเตรียมความพร้อม 

 
 
 
 
 

เรื่อง/ฉบับ 
เรื่อง/ฉบับ 
เรื่อง/ฉบับ 
เรื่อง/ฉบับ 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 

เล่ม 
เล่ม 
เล่ม 
ครั้ง 
ครั้ง 
เล่ม 

 
เล่ม 

 
เล่ม 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
เล่ม 
คน 
คน 
 

วัน 
ครั้ง 
ครั้ง 

เรื่อง/ฉบับ 
 

ครั้ง 

 
3,500 
378 
350 
139 
170 
50 
65 
60 

 
 

5 
3 
2 

20 
1 

150 
 

20 
 

115 
 

2 
5 

32 
17 
2 
 

390 
55 
30 
43 
70 
35 

 
50 
55 
40 

200 
300 

2,000 
2,000 
2,000 

 
 

15,000 
15,000 
14,700 
14,700 

900 
850 

 
980 

 
970 

 
3,500 
6,300 
1,000 
4,250 
8,820 

 
700 
370 

2,530 
1,690 
430 

1,300 

 
175,000 
20,790 
14,000 
27,800 
51,000 

100,000 
130,000 
120,000 

 
 

75,000 
45,000 
29,400 

294,000 
900 

127,500 
 

19,600 
 

111,550 
 

7,000 
31,500 
55,000 
4,250 

211,680 
 

273,000 
20,350 
75,900 
72,670 
30,100 
45,500 

 
2.11 
0.25 
0.17 
0.34 
0.62 
1.21 
1.57 
1.45 

 
 

0.91 
0.54 
0.36 
3.55 
0.01 
1.54 

 
0.24 

 
1.35 

 
0.08 
0.38 
0.66 
0.05 
2.56 

 
3.30 
0.25 
0.92 
0.88 
0.36 
0.55 
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5. งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการด า เนิ น การทางคดี และศาล
ปกครอง 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุธรณ์ 
- งานระเบียบการคลัง 
6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบ
จัดเก็บบันทึกข้อมูล จปบ. กชช 2 ค  
- งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน 
- งานส่งเสริมภารกิจบทบาทหน้าที่สิทธิสตรี 
- งานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
- งานส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการป่วยโรคเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบ 
จากโรคเอดส์ เด็กที่ยากจนขาดอุปกรณ์เลี้ยง
ดู 
- งานส่ งเสริมและสนับสนุนกิ จกรรม/
โครงการ ชมรมผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยโรค
เอดส์ เด็กท่ีได้รับ ผลกระทบจากโรคเอดส์ 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
- งานส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
กลุ่มด้อยโอกาส 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฝึก
อาชีพและพัฒนาอาชีพสตรี เด็กเยาวชน 
- งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาชีพ 
-  งานสนับสนุนตลาดการจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน 
- งานส่งเสริมศูนย์เศรษฐกิจชุมชน/กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ครั้ง 
 

เรื่อง/ฉบับ 
เรื่อง/ฉบับ 

 
เรื่อง/ฉบับ 
เรื่อง/ฉบับ 

 
 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 

 
950 
200 

 
15 

200 
 

130 
 

15 
20 

 
15 
30 
12 

 
 
 

30 
 

20 
 

130 
 
 

80 
 

12 
 

 
12 
80 

 
17 

 
90 

220 
 

550 
500 

 
1,550 

 
4,500 
2,600 

 
4,500 
6,600 
4,300 

 
 
 

6,500 
 

2,500 
 

1,550 
 
 

860 
 

4,300 
 

 
4,300 
860 

 
2,200 

 

 
85,500 
44,000 

 
8250 

100,000 
 
201,500 

 
67,500 
52,000 

 
67,500 

198,000 
51,600 

 
 
 

195,000 
 

50,000 
 

201,500 
 
 

68,800 
 

51,600 
 

 
51,600 
68,800 

 
37,400 

 
1.03 
0.53 

 
0.10 
1.21 

 
2.43 

 
0.82 
0.63 

 
0.82 
2.39 
0.62 

 
 
 

2.36 
 

0.60 
 

2.43 
 
 

0.83 
 

0.62 
 

 
0.62 
0.83 

 
0.45 
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กองคลงั 
 

รายการ 
หนว่ย
นบั 

ปริมาณ
งาน(ต่อปี) 

เวลาทีใ่ช้
ต่อราย
(นาที) 

เวลาทัง้หมด 
ต่อปี(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหนง่ที่
ต้องการ 

กองคลัง      
1. งานการเงินและบัญชี 
- งานรับ – เบิกจ่ายเงิน 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได ้
- งานควบคุมกิจการค้า และค่าปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานจัดซื้อจัดจ้าง 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ 

 
ฉบับ 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 

 
980 
230 
15 

960 
230 

1 
 

560 
130 
45 

130 
 

210 
80 

210 
48 

 

 
98 

250 
450 
65 

250 
15,000 

 
13 

1,550 
650 

1,450 
 

600 
850 
600 
90 

 
96,040 
57,500 
6,750 

91,200 
57,500 
15,000 

 
7,280 

201,500 
29,250 

188,500 
 

126,000 
68,000 

126,000 
4,320 

 
1.16 
0.69 
0.08 
1.10 
0.69 
0.18 

 
0.09 
2.43 
0.35 
2.28 

 
1.52 
0.82 
1.52 
0.05 
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กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

รายการ 
หนว่ย
นบั 

ปริมาณ
งาน(ต่อปี) 

เวลาทีใ่ช้
ต่อราย
(นาที) 

เวลาทัง้หมด 
ต่อปี(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหนง่

ที่
ต้องการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
1. งานบริหารการศึกษา 
- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานสารบรรณ 
-  งานจัดการศึกษา 
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
- งานบริการและบ ารุงรักษาสถานศึกษา 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 . งานส่ ง เส ริมการศึ กษ าศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
- การกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและสันทนาการ 
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานกีฬา 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครัง้ 

 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 

 
15 
28 
12 
13 
15 
16 
30 

 
 

12 
30 
20 
28 
12 
20 

133 

 
4,500 
6,300 

10,300 
4,400 
4,500 
2,100 
6,800 

 
 

4,300 
6,500 
3,000 
6,300 
2,300 
3,000 
1,550 

 

 
67,500 

176,400 
123,600 
57,200 
67,500 
33,600 

204,000 
 
 

51,600 
195,000 
60,000 

176,400 
27,600 
60,000 

206,150 

 
0.82 
2.13 
1.49 
0.69 
0.82 
0.41 
2.46 

 
 

0.62 
2.36 
0.72 
2.13 
0.33 
0.72 
2.49 
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กองชา่ง 
 

รายการ 
หนว่ย
นบั 

ปริมาณ
งาน(ต่อปี) 

เวลาทีใ่ช้
ต่อราย
(นาที) 

เวลาทัง้หมด 
ต่อปี(นาท)ี 

จ านวน
ต าแหนง่

ที่
ต้องการ 

กองช่าง      
1. งานก่อสร้าง 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการ
พิเศษ 
- งาน ระบบ ข้อมู ล และแผน ที่ เส้ นท าง
คมนาคม 
 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
-  งานวิศวกรรม 
-  งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการก่อสร้าง 
- งานออกแบบ 
- งานสารบรรณ 
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 

 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 
 
 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
 

 
13 
35 
15 

 
 
 
 

15 
190 
45 
3 

15 
15 
15 
13 
13 

 
4,400 
7,000 
2,500 

 
 
 
 

2,000 
1,000 
3,100 
3,500 
500 

6,500 
6,500 

18,700 
15,000 

 
57,200 

245,000 
37,500 

 
 
 
 

30,000 
190,000 
139,500 
10,500 
7,500 

97,500 
97,500 

243,100 
195,000 

 
0.69 
2.96 
0.45 

 
 
 
 

0.36 
2.29 
1.68 
0.13 
0.09 
1.18 
1.18 
2.94 
2.36 
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แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 

  หน้า 70  
  

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแสลงพนัธ ์ อ.เมอืงสรุนิทร์ จ.สรุนิทร ์
    

โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจบุนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
1.5 งานพัฒนาชุมชน 
 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานสวัสดิการและชุมชน 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 

*ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
- นักทรัพยากรบุคคล 
ปก./ชก. ซึ่งปฎิบัติภารกิจ
ในด้านงานบริหารงาน
บุคลากรท้องถิ่นในส่วน
งานบริหารงานท่ัวไป 
-ต าแหน่งพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน ปฏิบัติงานเป็น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
เอกสารประกอบการ
พิจารณา ตามแบบ 1-5 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานการบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
 2.2 งานการบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

*ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
-นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก. 
ซึ่งปฏิบัติภารกิจในด้าน
งานทะเบียนทรัพยส์ิน
และพัสดุ เอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
ตามแบบ 1-5 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานสาธารณูปโภค 
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานสาธารณูปโภค 
3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 

4 . ก อ งก า ร ศึ ก ษ า  ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์        
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ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการก าหนดจ านวนต าแหน่ง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลั งคนในปัจจุบัน เพ่ือจะได้ทราบ
ลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคนและ
เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
                ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
                1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน (ของบุคคล) 
                2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน เช่น การบรรจุ การเลื่อน/ปรับต าแหน่ง การโอน 
การลาออก ฯ 
                3. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่ ตรงไหน
ใช้คนเกินกว่างาน หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์การ 
            แนวทางการวเิคราะหก์ารใช้ก าลงัคน 10 ประการ 
                1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
                2. นโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                3. ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ งานใดควรเพ่ิมงานใดควรลด 
                4. ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้ใคร 

         ด าเนินการแทน 
                5. ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพ่ิมได้หรือไม่ 
                6. การจัดหน่วยงานและข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็วหรือไม่ 
                7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
                8. ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือให้มีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงานปัจจุบัน 
                    และงานอนาคต 
                9. มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
                10. สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพ่ือช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 

 

ขั้นตอนที ่3 การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ มีวิธีค านวณท่ีส าคัญ ดังนี้ 

        1. การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ 2 ประการ 
                 1.1 ปริมาณงาน ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมี
การคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม/ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่ผ่านมาแล้ว
น ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้องใกล้เคียงความ
จริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
                
 
 
 
 
  1.2 มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การท างานแต่ละชิ้น 
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                        การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้ 
                        1 ปี จะมี    52  สัปดาห์ 
                        1 สัปดาห์จะท า   5  วัน 
                        1 ปี จะมีวันท างาน   260  วัน 
                        วันหยุดราชการประจ าปี  13   วัน 
                        วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (พักร้อน) 10 วัน 
                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย  7   วัน 
                        รวมวันหยุดใน 1 ปี   30   วัน 
                     * วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230 วัน 
                        เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง 
                       (08.30–16.30 น.– เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว 1 ชม.) 
                 ** เวลาท างานของข้าราชการใน 1 ปี (230 x 6)     1,380 ชั่วโมง  
                        หรือ                       (1,380 x 60)     82,800  นาท ี
                 ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
               สูตรในการค านวณ 

จ านวนคน  =  ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ 1 ชิ้น    
                                         เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 

2. การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณ
งานที่ผ่านมาในแต่ละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวส าหรับการก าหนดจ านวน
ต าแหน่ง หรือจ านวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาค านวณหา
อัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองาน
ด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้ คือ 

2.1 ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
2.2 งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่  จึงไม่สามารถค านวณโดยวิธี

ธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการค านวณที่ซับซ้อนกว่านี้  การจะก าหนดกรอบอัตราก าลัง ควรจะพิจารณาถึง
เป้าหมาย โดยในที่นี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อบต.ปอ  ดังนี้ 

1   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม 
2   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม 

 4   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 5   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

6   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 

จากแนวทางการวเิคราะห์การก าหนดต าแหน่งดงักลา่ว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแสลงพนัธ ์มีอตัราก าลงัที่
ต้องการในแตล่ะสว่นราชการ ดังนี้ 
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ที ่ สว่นราชการ ต าแหนง่ ประเภท 

อตัรา 
ก าลงัที่
ตอ้งการ 
(อตัรา) 

มผีู้ด ารง
ต าแหนง่ 

 
(อตัรา) 

อตัราก าลั
งวา่ง 

(อตัรา) 
หมายเหต ุ

1  ปลัด อบต บริหารท้องถิ่น 1 1   
2 ส านกัปลดั  หัวหน้าส านักปลัด อ านวยการทอ้งถิ่น 1 1 -  
3 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ 1 1 -  
4 นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิชาการ 1 1 -  
5 นิติกร วิชาการ 1 1 -  
6 นักป้องกันและบรรเทาฯ วิชาการ 1 1 -  
7 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2 2 -  
8 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  
9 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  

10 ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  
11 ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  
12 คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 1 1 -  
13 ยาม พนักงานจ้างทั่วไป 1 1 -  
14 ภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป 1 1 -  

 รวม 12  ต าแหนง่  14 14 -  
1 กองคลงั ผู้อ านวยการกองคลัง อ านายการท้องถิ่น 1 1 -  
2 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ 1 1 -  
3 นักวิชาการคลัง วิชาการ 1 1 -  
4 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ วิชาการ 1 1 -  
5 เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป 1 - 1 ว่าง 
6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  
 รวม 6  ต าแหนง่  6 5 1  

1 กองชา่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อ านวยการทอ้งถิ่น 1 1 -  
2 นายช่างโยธา ทั่วไป 1 - 1 ขอ กสถ. 
3 นายช่างโยธา ทั่วไป 1 1 -  
4 ผช.นายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  
5 ผช.นายช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  

 รวม 4  ต าแหนง่  5 4 1  
1 กองการศกึษา 

ศาสนาและ 
วฒันธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ อ านวยการทอ้งถิ่น 1 - 1 ขอ กสถ. 
2 นักวิชาการศึกษา วิชาการ 1 1 -  
3 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  
4 ครู คศ.1 ครู 1 1 -  
5 ผู้ดูแลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดแูลเด็ก) พนักงานจ้างตามภารกจิ 1 1 -  
6 ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) พนักงานจ้างทั่วไป 1 1 -  

 รวม  6 ต าแหนง่  6 5 1  
รวมทั้งสิน้ (ทกุกอง) 32 29 3  

 
 
 
 
  

สรปุบทวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอัตราก าลงัทัง้หมดกบัอตัราก าลังทีม่ีอยู่ในปจัจบุัน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ มีจ านวนพนักงานส่วนต าบล ประเภทบริหารจ านวน 1 ต าแหน่ง  
1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งปลัด อบต. จ านวน 1 อัตรา 

 ส านักปลัด  มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  12  ต าแหน่ง 14 อัตรา แยกเป็น 
ประเภทอ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 4 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 2 อัตรา พนักงาน
จ้างตามภารกิจจ านวน 3 ต าแหน่ง  4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  3 ต าแหน่ง 3 อัตรา  

ปัจจุบันในส านักปลัด อบต.มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 12 ต าแหน่ง รวม 14 อัตรา   

 กองคลัง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  6  ต าแหน่ง 6 อัตรา แยกเป็นประเภท
อ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 1 ต าแหน่ง 1 
อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 1 ต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา  

ปัจจุบันในกองคลัง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 6 ต าแหน่ง รวม 5 อัตรา  ต าแหน่งว่าง 1 อัตรา 

 กองช่าง มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  4  ต าแหน่ง 5 อัตรา แยกเป็นประเภท
อ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภททั่วไปจ านวน 2 ต าแหน่ง 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 
ต าแหน่ง 2 อัตรา ต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง  

ปัจจุบันใน กองช่าง มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 5 ต าแหน่ง รวม 4 อัตรา ต าแหน่งว่าง 1 อัตรา 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความต้องการพนักงานส่วนต าบลทั้งหมดจ านวน  6  ต าแหน่ง 
5 อัตรา แยกเป็น ประเภทอ านวยการจ านวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา แล ะ
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  1 ต าแหน่ง 1  อัตรา  

ปัจจุบันในกองการศึกษาฯ มีจ านวนอัตราก าลังทั้งหมด 6 ต าแหน่ง รวม 5 อัตรา มีต าแหน่งว่างอยู่ 1 
อัตรา 

  สรุปอัตราก าลังที่ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ทุกส่วนราชการต้องการ
อัตราก าลังทั้งหมด 28 ต าแหน่ง    32   อัตรา ดังนี้  
  1. พนักงานส่วนต าบล (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน 15  อัตรา  
  2. พนักงานส่วนต าบล (อัตราว่าง)    จ านวน   3 อัตรา  
  3. พนักงานครู อบต. (มีคนครองต าแหน่ง)   จ านวน   1  อัตรา  
                สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคนครองต าแหน่ง) จ านวน   9  อัตรา 
  8. พนักงานจ้างทั่วไป (มีคนครองต าแหน่ง)  จ านวน   4 อัตรา 

  จากการวิเคราะห์สถิติปริมาณงาน และวิเคราะห์อัตราก าลังที่ต้องการพบว่าอัตราก าลังที่มีอยู่
ยังขาดบุคลากร ได้แก่ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. จ านวน 1 ต าแหน่ง , พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 1 ต าแหน่ง   และต าแหน่ง นักวิชาการ
พัสดุ ปก./ชก. จ านวน 1 ต าแหน่ง      ชึ่งในส่วนกอ่ืนนั้น มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณงานในแต่ละ
ส่วนราชการแล้ว จึงให้คงอัตราก าลังไว้เท่าเดิม  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ สามารถปรับเกลี่ย
อัตราก าลังที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล/
นโยบายของจังหวัดสุรินทร์/นโยบายของผู้บริหารได้  
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  ส าหรับอัตราก าลังที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก ซึ่ งตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งได้ก าหนดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีต าแหน่ง อัตราก าลัง และห้องประสบการณ์ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจ านวน 1 คน 
2. ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้อัตราส่วน  

10 : 1 และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป ให้มีต าแหน่งครูผู้แลเด็กเพ่ิมได้อีก 1 คน  
ซึ่งหากพิจารณาจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออัตราส่วนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล 

เด็กแล้ว ยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยยังขาดอัตราต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอีก
หลายอัตรา แต่ในอนาคตหากองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ไม่สามารถปรับเกลี่ยอัตราก าลังให้เพียงพอต่อ
จ านวนเด็กได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์อาจมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราก าลังในส่วนของต าแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานส่วนต าบล)/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก (ประเภททั่วไป) ให้
สอดคล้องกับจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีใน
กรอบอัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ใน  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
   5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เปา้ประสงค ์
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
   

๑ . พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ  ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีบริการ สาธารณะที่
ครอบคลุมครบถ้วน 
2. เพื่อเป็นทางระบายน้ าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ าหลาก 
๓. เพ่ือปรับปรุงส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. เพ่ือติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 
5. เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่างเพียงพอ 
6. เพ่ือมีการบริหารจัดการวางผังที่เป็นระบบ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- นักวิชาการพัสดุ 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล ฯ 
- ผช.ช่างโยธา 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือส่งเสริมการเกษตร 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง ฝึกอบรมอาชีพ
เพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- เจ้าพนักงานธุรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านสังคม  

๑. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
๒. เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง 
๔. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักป้องกัน 
- ผช.จพง..ป้องกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

1.เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่าง
ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- จพง.พัสดุ 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล ฯ 
- ผช.ช่างโยธา 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษา 
  

1.เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านกีฬา นันทนาการ 
2.เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู 
- ผู้ดูแลเด็ก 
- ผช.นักวิชาการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น

 
๑.  เพ่ือส่งเสริมการคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

- นักพัฒนาชุมชน 
- จพง.ธุรการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การเมืองการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

๑.  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
2 . เพ่ือให้ ประชาชนมีความจงรักภั กดิ์ ดี ต่ อสถาบั น
พระมหากษัตริย์และมีความรู้รักสามัคคี 
3.  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4.  เพ่ือให้บริการประชาชนโดยจัดให้บริการทั้งในและนอก
ส านักงานรวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน
ต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 
5.  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผอ.กองคลัง 
- วิเคราะห์ ฯ 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ 
- นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต  ๓ ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ มีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจและปริมาณงานและเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่ง
มากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลงั 3 ป ีระหวา่งป ี2564 – 2566 

สว่นราชการ 

กรอบ
อตัรา   
ก าลงั
เดมิ 

อตัราต าแหนง่ทีค่าดวา่จะตอ้งใช้
ในชว่งระยะเวลา 3 ปีขา้งหนา้ 

เพิม่/ลด 
หมาย
เหต ุ2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -  
ส านักงานปลัด         
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น  
(หัวหน้าส านักปลดั) 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นิติกรปฏิบัติการ 1 1 1 1 - - -  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - ก าหนด

เพิ่ม 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)         
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 1 1 1 +1 - - ก าหนด

เพิ่ม 

พนักงานจ้างทั่วไป         
คนงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
ยาม 1 1 1 1 - - -  
ภารโรง 1 1 1 1 - - -  
กองคลัง         
นักบริหารงานคลัง (ระดับต้น) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการคลังช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) - 1 1 1 +1 - - ก าหนด

เพิ่ม 

เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

 

  หน้า 70  
  

 

สว่นราชการ 

กรอบ
อัตรา   
ก าลงั
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดวา่
จะต้องใชใ้นชว่งระยะเวลา 

3 ปีขา้งหน้า 
เพิม่/ลด หมาย

เหต ุ
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง         
ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น 
(นักบริหารงานช่าง) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธาช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ร้องขอ 

กสถ. 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ ระดับต้น 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

1 1 1 1 - - - ร้องขอ 
กสถ. 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)     - - -  
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 1 1 1 - - -  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพัน         
ครู 1 1 1 1 - - - เงิน

อุดหนุน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)         
ผู้ดูแลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก) 1 1 1 1 - - - เงิน

อุดหนุน 
พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - - เงิน

อุดหนุน 
รวม 32 32 32 32 +3    
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 
 

ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆขององค์กรในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ก็เป็นอย่างปัจจัยต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณคนกับ
ปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรให้เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการวางแผนการใช้ก าลังคน
อย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององค์กรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความรู้ ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่
ว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความรู้ในด้านใด รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์   ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร อัน
ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้ส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

1. จดัส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหน่วยงาน 
ต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากรให้สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แสลงพันธ์ เป็นผู้จัดอบรมเอง หรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร 

3. ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ในการท างานระหว่างเจ้า 
หน้าที่ท้องถิ่นด้วยกันเองหรือผู้ช านาญงานหรือผู้เชี่ ยวชาญจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ก ากับดูแล หน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

4. จัดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์กรหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงานอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักถึงการเป็นผู้รับใช้ประชาชนในพื้นท่ีการให้บริการ 
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และทั่วถึง อ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานมาก 
ขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ าซ้อนของ
งานและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง อันจะเป็นการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้คุ้มค่ามากข้ึน 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องผ่าน 
การศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ 
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อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์   ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
กล่าวคือ 

1. เป็นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลที่เปดิกวา้งและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  
ในการท างานโดยภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน  โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยง
การท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมอง
ไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่รอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความ
ช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัล
สมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมี
การเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถ
เรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้
หลายช่องทางผสมผสานกันไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์  โซเซียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือมือ เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ตามแนวทางข้างต้น
นั้น ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
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 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์เล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

 การบริการเป็นเลิศ 

 การท างานเป็นทีม 
13. ประกาศคุณธรรม จรยิธรรมของข้าราชการหรือพนกังานส่วนท้องถิน่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์  ประกาศให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ  ขยันหมั่นเพียร  อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของราชการ  ประชาชน และให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  ตามประกาศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ เรื่องมาตรฐานคุณธรรม  และจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ ดังนี้ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว   มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
6. พึงยึดถือความเสมอภาคและความยุติธรรมต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ 
7. พึงพูดจาไพเราะอ่อนหวานและปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร ต่อผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ 
8. พึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท. 
9. พึงเคารพผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า 
10. พึงมีน้ าใจและรู้จักถนอมน้ าใจลูกน้อง 
11. พึงเป็นผู้ตรงต่อเวลา 
สิง่ทีผู่บ้รหิารพงึปรารภนา จะให้บคุลากรในองค์กรมี 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
6. มีการควบคุมตนเอง 
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7. มีดุลพินิจที่ดี 
8. มีจิตส านึกท่ีเปิดกว้าง 
สิง่ทีผู่ใ้ต้บงัคับบญัชาพงึปรารถนาจากผูบ้งัคบับัญชา 
1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร 
3. มีความเป็นธรรม 
4. มีน้ าใจ รู้จักถนอมน้ าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้ก าลังใจแก่หมู่คณะ 
6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง 
7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง  
8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร 

 
สิง่ทีเ่พือ่นรว่มงามพงึปรารถนา 
1. มีความร่วมมือ 
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ 
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 
4. ความเอ้ือเฟือความมีน้ าใจต่อกัน 
5. มีใจทีเ่ปิดกว้าง 
สิง่ทีป่ระชาชนปรารถนา 
1. มีความเคารพนับถือผู้อ่ืนตามสมควร 
2. มีความเต็มใจที่จะให้บริการ 
3. มีความเป็นธรรม 
4. มีน้ าใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 
5. มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 
6. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ 
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10. แผนภมูโิครงสร้างการแบง่สว่นราชการตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี    . 
กรอบโครงสร้างสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดั อบต. 
(นกับรหิารงานทอ้งถิ่น ระดบัตน้) 

 
 

ส านกัปลดั อบต. 
( นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้ ) 

กองคลงั 
( นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้ ) 

กองชา่ง 
(นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้) 

1.1 บริหารงานท่ัวไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานกฎหมายและคดี 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานสวัสดิการและชุมชน 
 

2.1 งานการเงิน 
2.2 งานการบัญช ี
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ

3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
3.3 งานออกแบบควบคุมอาคาร 
 

 
 

กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(นกับรหิารงานการศกึษา ระดบัตน้) 

4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และนันทนาการ 
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