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ค าน า 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี   โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ  า  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546    และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)จังหวัด
ขอนแก่น  ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสมทั งยังใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมอีกด้วย 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
บรรจุแต่งตั งพนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน  และ
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยที่ ก.ถ. และ ก.ท.  จึงด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 2561-2563  
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๑. หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าโรง  จะสิ นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560    ดังนั นองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  จึงจ าเป็นต้อง จัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิม
เป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการและ
วิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี  
    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น ทั งนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรง แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง 
และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ น 
 
๒. วัตถุประสงค ์และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม 
ไม่ซ  าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ตามกฎหมายจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
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    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ นในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื นฐานทั งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคญั  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี  

 

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

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง 
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ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี  รวมตั งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั งนี เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่ จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

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

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง ดังนี  

 



 

 

 
    -4- 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี  

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

 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่ เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี   

- กลุ่มงานบริการพื นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั น  หลักเกณฑ์การ
ก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง
ด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี  

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 



 

 

 

                    
                       

   

                     
           

   

                  
           

   

แผนภูมิอัตราก าลังแสดงสัดส่วนของบุคลากรในสังกัด อบต.ส าโรง

 

 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั งเอื อต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั งนี 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสม
ในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี  
 - ส านักปลัด อบต. คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด อบต. ส่วนใหญ่จะเน้น
ที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงาน
ช่าง  การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัย
สิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะ
ใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 
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                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ไม่อาจขึ นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดด้ังนี  

 

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 ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) มา
พิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ที่มีอยู่ดังนี  

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั งนี เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การ 

วางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล  มี
คุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารง
ต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนใน
พื นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ดังนั นในการก าหนด
อัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี   องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี  

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี ในส่วนราชการ เอื อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ส าโรง 
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 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้

 การมีสายงานนี ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดขึ นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดขึ น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี  

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

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

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง 

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

4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที  ดังนั น 1,380 x 60 จะได้  82,800 
นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง (ที่
ยึดโยงกับตัวชี วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่
ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  (การตรวจประเมิน 
LPA)    
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี  

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง พิจารณา
ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม    

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั งนี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   
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 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั ง 5 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พื นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิ
ประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ไดแตงตั งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล  เปนเลขานุการ  จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี  

 3.2.1 วิเคราะหภารกจิ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ตามกฎหมายจัดตั งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย 
อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง โดยใหหัวหน
าสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และ อ านาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ ลูกจาง
ประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกิน รอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความ
รู ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
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3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี  

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรงสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วย
ท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื นฐานทั งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เกิ ดการจ้ า งงานที่ เท่ า เที ยมกัน อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
   3.4.๑ แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลส าโรง 
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3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่
ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง และส่ง

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2561 – 2563   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 

อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 จากการ ส ารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง พบ

ปัญหาและความต้องการความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2561 – 2564  
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการด าเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น   

4.๑  ดานโครงสรางพื นฐาน    
-  การกอสรางและปรับปรุงถนน  ทอน  าหรือรางระบายน  ายังไมทั่วถึง  
-  การขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั งระบบไฟฟายังไมทั่วถึง 

4.2  ด้านเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนวางงาน  และมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย  
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรูเพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิม  

 

4.3 ดานสังคม  
-  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การสงเสริมใหเด็กรจูักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
-  การจัดหาสถานที่  รวมถึงวัสดุอุปกรณในการออกก าลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
-  การดูแล  และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผพิูการ และผูปวยเอดส  
-  การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน  และสงเสริมการมีสวนรวม ใน

การพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั งการพัฒนาศักยภาพของผูน าชุมชน  
-  ปัญหายาเสพติด  
-  การติดตั งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไมทั่วถึง  
-  การติดตั งปายบอกทาง  ปายชื่อชุมชน  ปายชื่อซอย 
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4.4  ดานการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  
-  การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  
-  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน  ใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4.5  ผลผลิตดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  
-  การบ ารุงรักษาระบบระบายน  า  
-  การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
-  การสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.6  ด้านสาธารณสุข 

-  ดานสุขภาพอนามัย  
-  การแพรระบาดของโรคติดตอ 

4.7  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การสงเสริมดานการศึกษา  
-  การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน  
-  การใหความชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  
- การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมปัญญาชาวบ้าน 
 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงนั น 
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลส าโรงคือ  “เกษตร
ก้าวหน้า ชาวประชาสุขสามัคคี คมนาคมดี มากมีแหล่งน ้า ก้าวล ้าการศึกษา น้าพาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพรียบพร้อมคุณธรรม”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน  า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ 
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ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ น  เพ่ือให้ต าบลส าโรงเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบล
ส าโรง  ได้ก าหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี  
  # ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน # 
   - ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง โดยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
   - เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้เกษตร โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด 
   - ส่งเสริมเครือข่ายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
   - พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม #  
   - การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุก
ช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต   ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้    เป็นคนดี    มีคุณภาพ   มีศักยภาพ  
ความสามารถในการแข่งขัน  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สูส่ังคมฐานความรู้ 
   - ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณี อันดีงามแก่สังคม 
   - ส่งสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษา 
พยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ รวมทั งรับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
   -  ส่งเสริมภูมิรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สืบทอดกันต่อไป โดยส่งเสริมประชาชนมีภูมิคุ้มกันทาง
วัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ท า
ให้ชุมชน สังคม มีความสมานฉันท์และสันติสุข 
   - ส่งเสริมการหาแนวทาง มาตรการการอยู่ร่วมกัน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี สงบสุขปลอดจากอบายมุขและสิ่งแวดล้อม 
   - สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ # 

- พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้มี
ความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คมนาคมขนส่งความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน 

-  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
- พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ในของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ

ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน /ชุมชน ปลอดยาเสพติ และปลอดอบายมุข 
 

 # ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน #   

- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
-  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพื นที่ป่า และป่าต้นน  าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
- พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน  า และการบริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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-  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน  าเสีย 
- สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  

 # ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
- พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากร โดยสร้างความพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บริการภาครัฐ 

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างานโดยใช้เทคโนโลยี 
- ส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 

สร้างความมั่นคง ปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันของทุกภาคส่วน 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง งบประมาณและการตรวจสอบ 

- พัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน 

ทุกระดับ 
 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ  
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั งนี เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ท่ีจะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื นที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี  

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 ๑.1  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน  าและทางบก  

1.2  ให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
1.3  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
1.4  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน  า  
1.5  การสาธารณูปโภค   
1.6  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
1.7  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
     2.1  การจัดการศึกษา 

2.2  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   
2.3  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
2.4  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและ การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
2.5  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
2.6  การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร์ 
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๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
3.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
3.3  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
3.4  การผังเมือง  
3.5  จัดให้มีที่จอดรถ  
3.6  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
3.7  การควบคุมอาคาร   

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

      4.1  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 4.2  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
 4.3  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์   
 4.4  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
4.5  ให้มีตลาด   
4.6  การท่องเที่ยว  
4.7  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์   
4.8  การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ   
4.9  การพาณิชยกรรมและส่งเสริมการลงทุน  

๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    5.1  คุ้มครองดูแล  และบ ารุงรักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษา
ความสะอาดของถนน  ทางน  า  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  รวมทั งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

5.2  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
5.3  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

6.1  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น  
6.2  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
6.3  การจัดการศึกษา  
6.4  การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น 

๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     7.1  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน    
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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     7.2  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร  
    7.3  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
    7.4  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน  าที่เชื่อต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน  
   7.5  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   7.6  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน  
ภารกิจทั ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ประกอบด้วยการ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงเป็นรายด้าน
แยกตามยุทธศาสตร์  พบว่า 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength=s)   
1. การคมนาคม  ถนนหนทาง  ใช้งานได้  ดีพอสมควร 
2. มีแหล่งน  าที่สร้างขึ นไว้ใช้ในการเกษตร 
3. มีระบบประปา มีแหล่งน  า ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค - บริโภค 
4. มีไฟฟ้า  โทรศัพท์  ในการอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต  
 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
โครงสร้างพื นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคม

ไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน 
 
โอกาส (Opportunity=O)   

                 1. หน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้การสนับสนุน
งบประมาณในเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง 
                 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน 
 

2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม

และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่

พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและต าบล

อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกก าลังกายในหมู่บ้าน 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เช่น รดน  า

ผู้สูงอายุ  แห่เทียนเข้าพรรษา  ลอยกระทง  ฯลฯ 
 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรือตั งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ท าหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง 
4. ผู้น าระดับหมู่บ้านและประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญเรื่องการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างจริงจัง 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ
ประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถท าได้ครอบคลุมพื นที่ทั งต าบลได้ เช่น โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก 

 
โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

ส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โอกาสที่จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสในต าบลได้
โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบล 
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4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  เช่น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   
 5. มีการถ่ายโอนอ านาจในการจัดการศึกษาขั นพื นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลท าหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน   ต าบลและ

อ าเภอ  ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพของประชาชนในต าบลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ น และลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการด าเนินการ

ที่เป็นรูปธรรม 
 
โอกาส (Opportunity=O)   

 1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ   พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้าน
ต่าง ๆ 
 2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการด าเนินการของ
กลุ่มต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถงึจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ต้องใช้เวลาและมีการติดตาม
ประเมินผล  ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม   เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของ
ครอบครัว 
 

4. การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด

และก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
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จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ผู้น าชุมชนไม่ค่อยตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดตั งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านท าได้ไม่ทั่วถึง 
 
โอกาส (Opportunity=O)   

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดให้ความส าคัญ 
และได้ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
 2. กระแสสังคมให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม 

 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั งจาก

ภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่

พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. งบประมาณ  ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
4. เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง  
  
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้

ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2. ยังไม่มีบุคลากรทีม่ีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา 
 
โอกาส (Opportunity=O)   

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล
ส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดให้ความส าคัญ 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
 1.การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายๆ ส่วน ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จุดแข็ง (Streng=s)   
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
 
จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
4. ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเกณฑ์

ต่ า 
 
โอกาส (Oportunity=O)   

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครปฐม มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการท างาน  
เช่น อินเตอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสายงานที่เก่ียวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T)   
1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในหลายงาน  เช่น  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  การจัดซื อจัดจ้าง  ฯลฯ 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จะด าเนินการ มีดังนี  

   ภารกิจหลัก 
   1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   4.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
   6.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
   7.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ภารกิจรอง 
   1.  การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
   2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
   3.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
   4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

   5.  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี ยังบอกได้ว่ า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพ
อยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามา
พิจารณา  2  ส่วน  ดังนี     

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั น  
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2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ นให้ได้จริง  
 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกดั องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง (ระดับตัวบุคลากร) 

 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื นที่ อบต. และพื นที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง (ระดับองค์กร) 
 

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. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  , 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพื นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมขึ น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 . มี ร ะบ บ อุป 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 คว าม รู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพื นที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อ
มีการด าเนินการตามภารกิจนั น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี  
  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น) 1. ปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น)  
2. รองปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น) 2. รองปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น)  
3. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 3. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
3.๑ งานบริหารทั่วไป 3.๑ งานบริหารทั่วไป  
3.๒ งานนโยบายและแผน  3.๒ งานนโยบายและแผน   
3.๓ งานกฎหมายและคด ี 3.๓ งานกฎหมายและคด ี  
3.๔ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 3.๔ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
3.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4. กองคลัง 4. กองคลัง  
4.๑ งานการเงินและบัญชี 4.๑ งานการเงิน  
4.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 4.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้  
4.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 4.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
5. กองช่าง 5. กองช่าง  
5.๑ งานก่อสร้าง 5.๑ งานก่อสร้าง  
5.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 5.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
5.3  งานประสานสาธารณูปโภค 5.3  งานประสานสาธารณูปโภค  
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
6.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  6.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
6.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 6.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
7. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
7.๑ งานบริหารการศึกษา 7.๑ งานบริหารการศึกษา  
7.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
8.  หน่วยตรวจสอบภายใน 8.  หน่วยตรวจสอบภายใน  
8.1 งานตรวจสอบภายใน 8.1 งานตรวจสอบภายใน  
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 ๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้ก าหนดส่วนราชการตามภารกิจหน้าที่  จึงก าหนดต าแหน่ง

และอัตราจ านวนบุคลากรเพิ่มขึ นในต าแหน่งดังต่อไปนี การจัดท ากรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 

ที ่
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

ที ่
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หม
าย
เหตุ 

๑ ปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่น ระดับต้น)(1) ๑ ปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่น ระดับต้น)(1)  
๒ รองปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น ระดับต้น)(1))(1) ๒ รองปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น ระดับต้น)(1))(1)  
3 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 3.๑ หน.ส านักปลัดอบต.(นบห.งานทั่วไป ระดับต้น)

(1) 
 3.๑ หน.ส านักปลัดอบต.(นบห.งานทั่วไป ระดับต้น)

(1) 
 

 งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
 3.๒ นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)  3.๒ นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)  
 3.๓ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล.(คุณวุฒิ)(1)  3.๓ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล.(คุณวุฒิ)(1)  
 3.๔ นักการ(ทั่วไป)(1)  3.๔ นักการ(ทั่วไป)(1)  
 3.5 คนงานทัว่ไป(ท่ัวไป)(1)  3.5 คนงาน(ทัว่ไป)(1)  
 3.6 พนักงานขับรถยนต์(พ.ทั่วไป)(ว่าง)  3.6 พนักงานขับรถยนต์(พ.ทั่วไป)(ว่าง) ว่าง 
 งานนโยบายและแผน   งานนโยบายและแผน   
 3.7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)   3.7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1)   
 งานกฎหมายและคดี  งานกฎหมายและคดี  
 3.8 นิติกร ปก./ชก. (1)   3.8 นิติกร ปก./ชก. (1)   
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
 3.9 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)  3.9 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)  
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 3.10 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. (1)  3.10 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. (1)  
 3.11 พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป)(2)  3.11 พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป)(2)  

4 กองคลัง 4 กองคลัง  
 4.๑ ผู้อ านวยการกองคลัง(นบห.งานการคลัง ระดับ

ต้น)(๑) 
 4.๑ ผู้อ านวยการกองคลัง(นบห.งานการคลัง ระดับ

ต้น)(๑) 
 

 งานการเงินและบัญชี  งานการเงิน  
 4.๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)  4.๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)  
 4.๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(คุณวุฒิ) (๑)  4.๓ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(คุณวุฒิ) (๑)  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 -  -  
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
 4.๔ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)  4.๔ เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)  
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ที ่
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

ที ่
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมาย
เหตุ 

5 กองช่าง 5 กองช่าง  
 5.๑ ผู้อ านวยการกองช่าง(นบห.งานช่าง ระดับต้น)

(ว่าง) 
 5.๑ ผู้อ านวยการกองช่าง(นบห.งานช่าง ระดับต้น)

(ว่าง) 
ว่าง 

 งานก่อสร้าง  งานก่อสร้าง  
 5.2 นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)   5.2 นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)   
 5.3 ผู้ช่วยช่างโยธา(คุณวุฒิ)(1)  5.3 ผู้ช่วยช่างโยธา(คุณวุฒิ)(1)  
 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
 5.4  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)  5.4  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)  
 5.5  คนงานทั่วไป(ทั่วไป)(1)  5.5  คนงาน(ทั่วไป)(1)  
 งานประสานสาธารณูโภค  งานประสานสาธารณูโภค  
 5.6  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(คุณวุฒิ)(1)  5.6  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(คุณวุฒิ)(1)  
6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 6.๑ ผอ.กองสาธารณสุขฯ(นบห.สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)(ว่าง) 
 6.๑ ผอ.กองสาธารณสุขฯ(นบห.สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)(ว่าง) 
ว่าง 

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
 6.๒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. (1)  6.๒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. (1)  
 6.3  คนงานทั่วไป(ทั่วไป)(1)  6.3  คนงาน(ทั่วไป)(1)  
 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
 -  -  
7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 7.๑ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ(นบห.งานการศึกษา

ระดับต้น)(๑) 
 7 .๑  ผู้ อ านวยการกองการศึกษาฯ (นบห .งาน

การศึกษาระดับต้น)(๑) 
 

 งานบริหารการศึกษา  งานบริหารการศึกษา  
 7.๒ นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)  7.๒ นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)  
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 7.๔  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)  7.๔  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1)  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลส าโรง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลส าโรง  
 7.3  คร(ู3)  7.3  คร(ู3)  
 7.5  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(1)  7.5  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(1)  
 7.6  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)(1)  7.6  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)(1)  
8 หน่วยตรวจสอบภายใน 8 หน่วยตรวจสอบภายใน  
 งานตรวจสอบภายใน  งานตรวจสอบภายใน  
 8.1  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1)  8.1  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1)  
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กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ระหว่างปี  ๒๕61 – ๒๕63 

ที ่
สังกัด/ต าแหน่ง 

ตามกรอบอัตราก าลัง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหตุ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

๑ ปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น ระดับต้น)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๒ รองปลัด อบต.(นบห.งานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
3 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
 3.๑ หน.ส านักปลัด (นบห.งานทั่วไป ระดับต้น)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 งานบริหารทั่วไป         
 3.๒ นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 3.๓ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล(คุณวุฒิ)(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 3.๔ นักการ(ทั่วไป)(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 3.5 คนงาน(ทั่วไป)(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 3.6 พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)(ว่าง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

 งานนโยบายและแผน          
 3.7 นักวิเคราะห์นโยบายและ ปก./ชก. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 งานกฎหมายและคดี         
 3.8 นิติกร ปก./ชก. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         
 3.9 นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
 3.10จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปง./ชง. (1) 
๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 3.11 พนักงานดับเพลิง(ทั่วไป)(2) 2 2 2 2 - - -  
4 กองคลัง         
 4.๑ ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.งานการคลัง 

ระดับต้น) (๑)  ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ - - - 
 

 งานการเงิน         
 4.๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. (1)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
 4 .๓ ผู้ ช่ วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

(คุณวุฒิ)(๑) ๑ 
๑ ๑ ๑ 

- - - 
 

 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้         
 - - - - - - - -  
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ที ่
สังกัด/ต าแหน่ง 

ตามกรอบอัตราก าลัง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ 

ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หม
าย
เหตุ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
 4.๔ เจ้าพนักงานพัสดุ  ปง./ชง. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
5 กองช่าง         

 5.๑ ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นบห.งานช่าง ระดับต้น) (ว่าง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

 งานก่อสร้าง         

 5.2 นายช่างโยธา ปง./ชง. (1)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 5.3  ผู้ช่วยช่างโยธา(คุณวุฒิ)(1) 1 1 1 1 - - -  

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร         

 5.4  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 5.5  คนงาน(ทั่วไป)(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 งานประสานสาธารณูโภค         

 5.6  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(คุณวุฒิ)(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

 6.๑ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 (นบห.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ
ต้น)(ว่าง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 
ว่าง 

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม         

 6.๒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 6.3  คนงาน(ทั่วไป)(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข         

 - - - - - - - -  

7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

 7.๑ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นบห.งานการศึกษา ระดับต้น)(๑) 1 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ - - - 

 

 งานบริหารการศึกษา         

 7.๒ นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

 7.3  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
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ที ่
สังกัด/ต าแหน่ง 

ตามกรอบอัตราก าลัง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ 

ปีข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด 

หม
าย
เหตุ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลส าโรง         

 7.4 คร(ู3) 3 3 3 3 - - -  

 7.5  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 7.6  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)(1) 1 1 1 1 - - -  

8 หน่วยตรวจสอบภายใน         

 งานตรวจสอบภายใน         

 8.1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(1) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 รวมทั้งสิ้น 36 36 36 
 

36 
 

- - -  

 



 

 

 
 

แทรกเซลล์เอ๊กเซลข้อ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 

ปลัดอบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ส านักปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

   (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 

กองการศึกษา ศาสนา   
    และวัฒนธรรม   

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 ๑. งานการเงิน 
 ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 ๑. งานบริหารทั่วไป 
 ๒.  งานแผนและนโยบาย 
 ๓.  งานกฎหมายและคดี 
 ๔.  งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
๕.  งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 ๑. งานก่อสร้าง 
 ๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 ๓. งานประสานสาธารณูปโภค 

 ๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 

 ๑. งานบริหารการศึกษา 
 ๒. งานส่งเสริมการศึกษา         
   ศาสนาและวัฒนธรรม 
  

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ส าโรง  ปีงบประมาณ  2561- 2563 

 
 

โครงสร้างส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 



 

 

 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(๑) 
 

งานบริหารทั่วไป 
-  นักทรัพยากรบุคคล  ช านาญการ(๑) 
-  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล(คุณวฒุ)ิ(๑) 
-  นักการ(ท่ัวไป)(๑) 
-  คนงาน(ท่ัวไป)(๑) 
-  พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)(ว่าง) 

 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ปฏิบัติการ(๑) 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชมุชน 
- นักพัฒนาชุมชน  ช านาญการ(๑) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  เจ้าพนักงานป้องกันฯ   ช านาญงาน(๑) 
-  พนักงานดับเพลิง(ท่ัวไป)(๒) 

งานกฎหมายและคด ี
- นิติกร  ช านาญการ (๑) 

 

 

 
 

แผนภูมโิครงสร้างส านกัปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 3 - - 1 - - 1 5 12 



 

 

 

 
 

แผนภูมิโครงสร้างกองคลัง 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)(1) 
 

งานการเงิน 
   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ช านาญงาน(๑) 
   -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(คุณวุฒิ)(๑) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
..................-....................... 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
- เจ้าพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน(๑) 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - 1 1 - - 1 - 4 



 

 

 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(ว่าง) 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
-  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(คุณวุฒิ)(๑) 

 

งานก่อสร้าง  
- นายช่างโยธา  ช านาญงาน (๑) 

   - ผู้ช่วยช่างโยธา(คุณวุฒิ)(๑) 
      

งานออกแบบควบคุมอาคาร 
- เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน (๑) 
-  คนงาน(ท่ัวไป)(๑) 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - 1 1 - - 2 1 6 

 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างกองช่าง 
 



 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)(วา่ง) 
 
 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ช านาญงาน(๑) 
-  คนงาน(ท่ัวไป)(๑) 

 

งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข 
.........................-............................ 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - - - - - 1 - - - 1 3 

 
 

แผนภูมโิครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)(๑) 
 

งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (๑) 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลส าโรง 
งานบริหารการศึกษา 
-  ครู คศ.๑(3) 
งานส่งเสริมการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)(๑) 
-  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)(1) 

งานส่งเสริมการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เจ้าพนักงานธุรการ  ช านาญงาน(๑) 
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ระดับ อ านวยการ
ท้องถิ่น 

วิชาการ ทั่วไป พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติ
การ 

ช านาญ
การ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1 - - 1 - - - 1 - - 3  - 1 1 8 

 
 

แผนภูมโิครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 



 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น(๑) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ช านาญการ(๑) 

 
 

แผนภูมโิครงสร้างหนว่ยตรวจสอบภายใน 
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ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน - - - - 1 - - - - - - - 1 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ก าหนดแนวทางการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลใน

สังกัดทุกระดับขั น  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี กา รพัฒนา
นอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้น
ที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่ งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกัน
และเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  
ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชน
ใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  
ของหน่วยงานด้วย 

 

 ทั งนี ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ตามแนวทางข้างต้นนั น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี
ต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพื นฐานการปฏิบัติงานพื นฐานของพนักงานที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 
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 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง
ทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  
13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง  เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่
หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึด
หลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี  

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่ง
ส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ 

การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง 

การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามกรอบแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน 

บันทึกประชุมแผน 
 

    
 

  

 



 

 

 

 
   
 

 
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
*************** 

         ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่ง
ส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) 
        บัดนี   คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)ในการประชุม
ครั งที่ 9/๒๕60  เมื่อวันที่  26  กันยายน ๒๕60  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ   การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก ๐๐23.๒/ว28808 
ลงวันที่ 29  กันยายน 2560 
 ฉะนั น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่   ๑๑   พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง จึงก าหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน   และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ   เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมาย
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี       
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐5-3-00-1101-๐๐๑ 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล
เรื่องท่ีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องซึ่งตกลงกัน
ไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   เรื่องที่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 

 
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น   ระดับต้น)   เลขที่ต าแหน่ง๐5-3-00-
1101-๐๐๒ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล รอง
จากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั นมิได้ก าหนดในเรื่องการ
มอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
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 1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-2101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 5และ
พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี  
 
  1.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การด าเนินงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การ
ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ 
   (๓) การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล 
   (๔) การสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ  
   (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั ง 
   (๗) การจัดท าค าสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๘) การด าเนินงานธุรการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๙) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๑๐) การบรรจุแต่งตั ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
   (๑๑) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๑๒) การจัดท าทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๑๓) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (๑๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๑๕) การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
   (๑๖) การพัฒนาบุคลากร 
   (๑๗) การพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ  
   (๑๘) การท าประกันสังคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๑๙) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   (๒๐) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  1.2 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการก าหนดนโยบาย   
   (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
   (๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
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   (๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  1.3 งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การด าเนินคดี ฟ้องร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การสอบสวนและวินัยพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓) การตราข้อบัญญัติที่มิใช่ข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
   (๔) การจัดท านิติกรรมสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๕) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  1.4  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1) ส ารวจข้อมูลเบื องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 
   (2) ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ   
   (3) แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  
   (4) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   (5) ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
   (6) ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
   (7) อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (8) การด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล 
   (9) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
   (๑0) การส่งเสริมอาชีพ 
   (๑1) การแจกจ่ายเบี ยยังชีพ 
   (12) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง 
 
  1.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
   (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (๒) การตรวจอาคารสถานที่ท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
   (๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
   (๔) การควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 
   (๕) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
   (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   (๑๐) การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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   (๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
   (๑๒) การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๑๓) การฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   (๑๔) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั ง
ด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น 
อุทกภัย วาตภัย 
   (๑๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2. กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-
2102-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งา น
เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทาง
การเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วน
ต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี  
 
  2.๑ งานการเงิน มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
   (๒) การจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   (๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   (๔) การจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (๕) การจดัท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ  
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
  2.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑ ) การศึ กษาวิ เคราะห์  และเสนอแนะเพ่ื อปรับปรุ งการจัด เก็บภาษี อากร   
ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   (๓) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
   (๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   (๖) การจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
   (๗) การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ ค า
ร้องภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของแต่ละปี   
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   (๘) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ภายในก าหนด 
   (๙) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี   ค่าธรรมเนียมและ
รายไดอ่ื้นภายในก าหนด 
   (๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (๑๑) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
   (๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การซื อและการจ้าง 
   (๒) การซ่อมและบ ารุงรักษา 
   (๓) การจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   (๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (๖) การจัดท าบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
   (๗) การจัดท าประกาศประกวดราคา 
   (๘) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
   (๑๐) การจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
   (๑๑) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                                             
 
 3. กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-05-2103-
001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 
ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น  ามันเชื อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี  
 
  3.๑ งานก่อสร้าง   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
   (๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๓) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
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   (๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
   (๕) การส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม 
   (๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม 
   (๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
   (๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
   (๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 
   (๑๐) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
       
  3.๒ งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า และสิ่งติดตั งอ่ืน  ๆ  
   (๒)  การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
   (๓) การซ่อมบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า 
   (๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
   (๕) การประมาณราคาเก่ียวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
   (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
   (1) งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
   (2)  งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  งานประปา 
   (3)  การระบายน  า  แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง  การบ ารงรักษาคูคลองท่อระบายน  าท าการ
ส ารวจพื นที่และโครงการป้องกันน  าท่วมขัง การบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน  า  ท าการส ารวจพื นที่ 
   (4)  การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ  แผนโครงการล้างท่อ
ระบายน  าและแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องสูบน  า อุปกรณ์กี่ยวกับการระบายน  าและจัดตั ง
งบประมาณขุดลอกคูคลอง  คูน  า  สร้างฝายทดน  า  สร้างท านบ เป็นต้น 
   (5)  งานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบต่างๆ  งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การขุดดิน-ถมดิน  ตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอด
ถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆ 
   (6)  เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นัก
บริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-06-2104-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ 
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ ประกอบด้วยงานภายใน   ดังนี  
 
  4.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการ
ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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   (๓) งานควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เก่ียวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะ
มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (๔) การอาชีวอนามัย 
   (๕) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๖) สุสานและฌาปนสถาน 
   (๗) การคุ้มครองผู้บริโภค 
   (๘) การควบคุมสัตว์เลี ยงหรือปล่อยสัตว์ 
   (๙) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.๒  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การวางแผน ค้นคว้า การให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื นทีรับผิดชอบ 
   (๒) การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน 
   (๓) การป้องกันโรคติดต่อ 
   (๔) การควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค 
   (๕) การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
   (๖) การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ 
   (๗) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (8) การรักษาความสะอาดถนน และท่ีสาธารณะ 
   (10) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (11) การจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนน 
   (12) การวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (13) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   (14) การดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
   (15) การสร้างจิตส านึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ 
   (16) การน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ 
   (๑7) การน าขยะย่อยสลายมาใช้ประโยชน์ 
   (๑8) การจัดการขยะอันตราย 
   (๑9) การจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งมูลฝอยไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 
   (20) การเก็บขนขยะติดเชื อ 
   (21) การบริหารสถานีขนถ่ายมูลฝอยและคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ 
   (22) การดูแล ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   (23) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นัก
บริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี  
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  5.๑ งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
   (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
   (๓) งานประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (๔) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
   (๕) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจ าปีทุกประเภท 
   (๖) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
   (๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๘) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๑๐) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (๑๑) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (๑๒) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
   (๑๓) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  5.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๒) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่
โรงเรียน 
   (๓) การติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๔) การจัดตั งสถานเลี ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (๕) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอัน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
   (๖) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   (๗) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
   (๘) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) เลขที่
ต าแหน่ง ๐5-3-00-1101-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบ
การเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท า
ประโยชน์จากทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
    
 

(นายสมัย  หลินศรี) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 



 

 

 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

 

*********************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ได้รายงานขอความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น(ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น)  
 
  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการ
ประชุมครั้งที่  9/๒๕60  เมื่อวันที่  26  กันยายน  ๒๕60  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ตามกรอบแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63   ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัด
ขอนแก่น ที่ ขก ๐๐23.๒/ว28808 ลงวันที่ 29  กันยายน 2560 และหนังสืออ าเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 
0023.30/2776 ลงวันที่  17 ตุลาคม 2560 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๐  แห่งประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จึงประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  
ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน 
หมาย
เหตุ 

๑ ปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-001 ต้น ๑  
๒ รองปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-002 ต้น ๑  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     

3 หน.ส านักปลัด อบต. (นบห.งานทั่วไป) 05-3-01-2101-001 ต้น ๑  
 งานบริหารทั่วไป     

4 นักทรัพยากรบุคคล 05-3-01-3102-001 ปก/ชก ๑  
5 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 01-ภ-001 คุณวุฒิ ๑  
6 นักการ 01-ท-001 ทั่วไป 1  
7 คนงาน 01-ท-002 ทั่วไป 1  
8 พนักงานขับรถยนต์ 01-ท-003 ทั่วไป - ว่าง 
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ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 งานนโยบายและแผน     

9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 05-3-01-3101-001 ปก/ชก 1  
 งานกฎหมายและคดี     

10 นิติกร 05-3-01-3105-001 ปก/ชก ๑  
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน      

11 นักพัฒนาชุมชน 05-3-01-3801-001 ปก/ชก ๑  
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

12 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 05-3-01-4805-001 ปง/ชง ๑  
13 พนักงานดับเพลิง 01-ท-004 ทั่วไป 1  
14 พนักงานดับเพลิง 01-ท-005 ทั่วไป 1  

 กองคลัง     
๑5 ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.งานการคลัง) 05-3-04-2102-001 ต้น ๑  

 งานการเงิน     
๑6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 05-3-04-4201-001 ปง/ชง ๑  
17 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 04-ภ-002 คุณวุฒิ 1  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     
- - - - - - 
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     

18 เจ้าพนักงานพัสดุ 05-3-04-4203-001 ปง/ชง ๑  
 กองช่าง     

19 ผู้อ านวยการกองช่าง(นบห.งานช่าง ) 05-3-05-2103-001 ต้น - ว่าง 
 งานก่อสร้าง     

20 นายช่างโยธา 05-3-05-4701-001 ปง/ชง ๑  
21 ผู้ช่วยช่างโยธา 05-ภ-003 คุณวุฒิ 1  

 งานออกแบบและควบคุมอาคาร     
22 เจ้าพนักงานธุรการ 05-3-05-4101-003 ปง/ชง ๑  
23 คนงาน 05-ท-006 ทั่วไป 1  

 งานประสานสาธารณูปโภค     
24 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 05-ภ-004 คุณวุฒิ 1 - 
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ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี ระดับ จ านวน หมายเหตุ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

๒5 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม(นบห.งานสาธารณสุข) 

05-3-06-2104-001 ต้น - ว่าง 

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม     
๒6 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 05-3-06-4601-001 ปง/ชง ๑  
27 คนงาน 06-ท-007 ทั่วไป 1  

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข     
- - - - - - 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

28 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม(นบห.งานการศึกษา) 

05-3-08-2107-001 ต้น ๑  

 งานบริหารการศึกษา     
29 นักวิชาการศึกษา 05-3-08-3803-001 ปก/ชก ๑  

 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

    

30 เจ้าพนักงานธุรการ 05-3-08-4101-001 ปง/ชง ๑  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลส าโรง     

31 คร ู 40-2-2075 - 1 อุดหนุน 
32 คร ู 40-2-0665 - 1 อุดหนุน 
33 คร ู 40-2-0666 - 1 อุดหนุน 
34 ผู้ดูแลเด็ก 08-อ-001 ทักษะ 1 อุดหนุน+สมทบ 

35 ผู้ดูแลเด็ก 08-อ-002 ทั่วไป 1 อุดหนุน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน     
 งานตรวจสอบภายใน     

36 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 05-3-12-3205-001 ปก/ชก 1  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560      
 
 
 

    (นายสมัย  หลินศรี) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
เรื่อง  การใช้แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-๒๕63 

********************************* 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลังพนักงานส่วน
ต าบล ๓ ปี (๒๕61-๒๕63) จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น 
  

   บัดนี  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ในการประชุม
ครั งที่  9/๒๕60  เมื่อวันที่   26  กันยายน  ๒๕60  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-๒๕63 เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบแล้ว ตามหนังสือ
จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐23.๒/28808 ลงวันที่  29 กันยายน 2560      
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ ๑๓,๑๔,๑๘,๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙ และ ๒๓๑ แห่งประกาศ 
ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  
๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 
๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-๒๕63  มีผลตั งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  
๒๕60  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕63     
  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐    
   
 
 

               (นายสมัย  หลินศรี) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ที่     655 / ๒๕60 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63 
************************************ 

  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง   ได้ขอความเห็นชอบการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63  ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)  
 
 บัดนี   คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น)    ในการประชุมครั ง
ที่ 9/๒๕60  เมื่อวันที่  28 กันยายน  ๒๕60  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จัดบุคลากรลงสู่
ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63  ซึ่งแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ขก ๐๐23.๒/28808 ลงวันที่  29 กันยายน 2560  และหนังสือ
อ าเภอหนองสองห้อง ที่ ขก0023.30/2776  ลงวันที่  17 ตุลาคม 2560    
 
 ฉะนั น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต .จังหวัด
ขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จึงจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63  ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี  
  
 ทั งนี   ตั งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  24   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕60 
 
 
 
     (นายสมัย  หลินศรี) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 
 
 
 

 



 

 

 

  

  
บัญชีแนบท้ายตาม เอกเซลค านวณ 
 
 
 
 



 

 

 
 


