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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

  

ค าน า 
 

การจัดแผนอัตราก าลัง 3 ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  
อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การ
พัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  ได้ส าเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอสามารถคาดคะเน
ได้ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา  3  ปีข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการและพนักงานจ้างต าแหน่งใด  
จ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการก าหนดทิศทางและ
เปูาหมาย  ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  และสามารถให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ซึ่งขณะนี้ได้ครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปีดังกล่าว  
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจึงได้
จัดท าแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอให้ส าเร็จลุล่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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1.หลักการและเหตุผล 
 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตรา 
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544  ข้อ 5 และ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 
กันยายน  2558 ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาก าหนด
ต าแหน่งพนักงานหรือพนักงานส่วนต าบลว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้
ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของงาน     
ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผน
อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดการต าแหน่งข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนต าบล โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยให้เสนอให้ ก.อบต. 
จังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน 
วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนด
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
ทั่วไปข้อ 1.1 และตามประกาศก าหนด ตามข้อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 30  
พฤษภาคม  2545  และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  ได้
ลงนาม  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2545  
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้น 
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2. วัตถปุระสงค์ 
  2.1 วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  2.1.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง  สายงาน 
การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ช่องสามหมอ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  2.1.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม ่
  2.1.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
  2.1.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอสามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ช้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อองสามหมอ            
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.1.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.2  ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
2.2.1 ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.3 การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.4 การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
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2.2.5 การจัดท าแผนก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เปูาหมายในภาพรวมได้ 

2.2.6 เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีความลอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุตาม
พันธกิจที่ตั้งไว้  จึงจ าเป็นต้องสรรหาอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ  
โดยมุมมองนี้เป็นกาพิจารณาว่าลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบด้วนและตรงตามภารกิจ  อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ  จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานใน
ปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ ยนแปลงไปใน
อนาคต 

3.2 การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพ
ของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยส่วนนี้จะค านึงถึง 

 3.3.1 การจัดระดับชั้นที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภารสูงสุด
  3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคคลส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลัง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มาดขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 
35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่



  แผนอตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ.แกง้คร้อ จ.ชยัภูมิ             

หน้า 7 

 

ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาค
ราชการส่วนต าบลนั้นงานบางลักษณะ  เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน  งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบ้างประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วน
ต าบลนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลในการก าหนด
ค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจ าค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
แต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสนมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบัน
และ ในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลัง
ใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่าง
สูงสุด 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกิดไปจะท าให้
เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ
นั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมากร้อยเพียงใด 

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลานๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุ
จ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท าให้
การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรองอัตราก าลังขององค์กรอื่นๆ กะบวนการนี้เป็นกระบวนการน าข้อมูล
ของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการ
เจ้าหนห้าที่ใน อบต. ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกับ โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละ
องค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

3.8 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการก าหนดกรองอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่
เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right 
Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่ามีลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้
เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะ
ท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆเช่น 

 - การใช้ข้อมูลที่หลายหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

 - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่สามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพใยการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ(Process Re-engineer) อันน าไปสู้การใช้
อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ้งเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลด 

3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ

องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
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และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

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

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

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี  
  (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
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ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

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

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสม
ในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองคลัง  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี  
การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง  คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคาฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
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ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  ส่วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการภาพเด็กและเยาวชน  การาพัฒนาชุมชน การาจัด
ระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การ
ส่งเสริมงบประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนาฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              

                               

                  360      

•                           

                 

•                             

              

•                       

                       FTE 

•                           

                          

                          

                  

•                        

                         

          Drivers 

 
 

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

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
 

เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) มา
พิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ที่มีอยู่ดังนี้ 

  กระจกด้านที่ 1  Strategic objective (วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์): เพ่ือให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับ
เปูาหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะ
บรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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  กระจกด้านที่ 2  Supply pressure(ความดันซัพพลาย): เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่
เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการ
จัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือ
ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้ก าหนดอัตราก าลัง
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็น
สายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

 กระจกด้านที่ 3  Full Time Equivalent (FTE) (เทียบเท่าเต็มเวลา): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ช่องสามหมอ 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว/หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ  ดังนี้ 

 จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี x 6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
 แทนค่า           230x6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
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1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง /1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380x60 จะได้  82,800 นาที 

 
  กระจกด้านที่ 4  Driver (คนขับรถ): เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs (ตัวขี้วัด) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ) 
มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ (การตรวจประเมิน LPA)  

 กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues (360°และประเด็น): น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมา
พิจารณา อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี  
4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองสวัสดิการสังคม  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง  และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาม
หมอและหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 กระจกด้านที่ 6 Benchmarking(การเปรียบเทียบ): เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดเดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม และองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกกุง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน 
จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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แผนภูมิเปรียบเทีบบอัตราก าลัง

กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใกลเ้คียง            

 
 

จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  องค์การบริหารส่วนต าบล  
นาหนองทุ่ม และองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร ขนาดใกล้เคียง
กัน บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง ลดต าแหน่ง หรือเพ่ิม
ต าแหน่งแต่อย่างใด และจ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 
ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

3.2  ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
       องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ประจ าปี

งบประมาณ 2564-2566 ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  หัวหนส่วนราชการเป็นคณะท างาน มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1  วิเคราะหภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ช่องสามหมอตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจให้แก่องค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล นโยบาย ผูบริหารและ 
สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 3.2.2  ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3  ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนงใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ 

 3.2.4  ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการเขามามีส่วนร่วม  เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและ อ านาจหนาที่ท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ
ลูกจางประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนง พนักงานจาง 

 3.2.5  ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจางจ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอ 

 3.2.6  จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 

 3.2.7 ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
           การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์กา ร

บริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนด
อัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอสามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่ง
จะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 
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3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 
 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอสามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท 
และระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอโดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ดการจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เทียมกันอย่ า งมีประสิ ทธิภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา กา ร
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 3.4.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 3.4.2 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี 
  1) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

  2) ทบทวนข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เช่น กฎระเบียบ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

         3) วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   - เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง  3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ และส่ง

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
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   - องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  

   - องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566   

   - องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 
อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน                                                
         

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีความครบถ้วน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีปัญหาอะไรและความ
จ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  ดังนี้  

4.1 ปัญหาของเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ  
1)  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
1.2 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
1.3 การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 
1.4 ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 

2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ปัญหาการประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

- ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
- ปัญหาการขาดการรวมกลุ่ม 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและต้นทุนการผลิตสูง 

2.2 ปัญหาการขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตร 
3) ปัญหาด้านสังคม 

3.1 ปัญหาด้านยาเสพติด 
3.2 ปัญหาการละทิ้งถ่ินฐานไปท างานที่อ่ืน 

4)  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
4.1 ปัญหาประชาชนส่วนมากยังไม่รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการเลือกตั้ง 
4.2 ประชาชนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 ปัญหาความเข็มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
4.4 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

5)  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5.1  ปัญหาขยะมูลฝอย 
5.2  ปัญหาดินขาดการบ ารุงรักษา 
5.3 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 

6) ปัญหาด้านสาธารณสุข 
6.1 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 
6.2 ปัญหาการให้บริการข่าวสารด้านสาธารณสุข 
6.3 ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันโรคติดต่อ 

7) ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.1 ปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา งบประมาณไม่เพียงพอประชาชน  

           ขาดโอกาสทางการศึกษา 
7.2 ปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี ขาดการ 

               ต่อเนื่องทางวัฒนธรรม ประเพณีและงานประเพณี 
4.2 ความต้องการของประชาชน 

1) ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         1.1  ขุดลอกคลอง, สร้างสะพาน คสล., วางท่อระบายน้ า 
         1.2  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
        1.3  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 

2) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
        2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
        2.2  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
        2.3  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
        2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3).  ความต้องการด้านสังคม 
           3.1  ฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดปัญหาการอพยพแรงงาน 

3.2  ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 
3.3  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ,เด็ก,สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

4)  ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร    
   4.1  รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.2  ส่งเสริมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

    5)  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
          5.1  รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 
        5.2  ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         5.3  ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
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6)  ความต้องการด้านสาธารณสุข  
         6.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 
         6.2  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
         6.3  ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ 

7)  ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           7.1  ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งนอกระบบและในระบบโรงเรียน 
    7.2  ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน  

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  

 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล       
ช่องสามหมอจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  พึ่งตนเองในท้องถิ่น  
และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม ทั้งนี้การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอนั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2564 – 2566 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตาม
วิสัยทัศน์ของต าบลช่องสามหมอ คือ   

 “ช่องสามหมอน่าอยู่   มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   เน้นการมีส่วนร่วม” 

 
ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพ

อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการ
ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การ
ร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
เพ่ือให้ต าบลพระเพลิงเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลช่องสามหมอ  ได้
ก าหนดไว้  5  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 
  1.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เส้นทางเข้าพ้ืนที่
การเกษตร เพ่ือความสะดวกในสัญจร การเข้าพ้ืนที่และการขนถ่ายสินค้าการเกษตร 
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  1.2 ปรับปรุงทางระบายน้ าให้เชื่อมต่อกัน หลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
  1.3 ปรับปรุง ขยายระบบไฟฟูาสาธารณะ ลดจุดเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุบน
ท้องถนน  
  1.4 ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ า เพ่ิมการกักเก็บน้ าประปา/น้ าบาดาล และขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม 
  1.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือความ
สวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกปุา และปล่อยพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  

2.2 ปรับปรุง พัฒนาการกักเก็บน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ สร้างฝาย อ่างเก็บน้ า ระบบล าเลี้ยงน้ า 
ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค และการท าเกษตรกรรม 
  2.3 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมไฟปุาแบบ
บูรณาการ 
  2.4 ส่งเสริมการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และรณรงค์พฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดขยะ        
โดยไม่จ าเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน 

3.1 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และการท า
เกษตรยั่งยืน ลดการใช้สารเคมี ปรับปรุงคุณภาพดิน 

3.2 พัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน แก่ทุกกลุ่มวัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และสร้างแหล่งรายได้ใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

3.3 พัฒนาอาชีพและรายได้ที่ม่ันคงให้ทั่วถึงการกระจายกลุ่มเปูาหมาย 
  3.4 ส่งเสริมการตลาด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ให้บริการได้อย่างเป็นระบบครบวงจร 

3.5 สนับสนุนกองทุน สรรหาแหล่งทุนภายนอกที่ เ อ้ือต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ และ         
วิสาหกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
  4.1 พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ เด็กปฐมวัยให้มี พัฒนาการที่ ดีทั้ งด้ านสติปัญญา              
และทางอารมณ ์

4.2 พัฒนากลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง รับรู้ถึงภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน 
                    4.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศาสนาให้แก่ทุกกลุ่มวัย และร่วมกันฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้อยู่ในวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน 
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4.4 สนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่สถาบันครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง      
และมีสุข 

4.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความส าคัญกับผู้สูงวัย มีโรงเรียนผู้สูงวัยเพ่ือสร้างการเรียนรู้ 
พบปะสังสรรค์ ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 

4.6 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
4.7 พัฒนากลุ่มอาสาสมัครและประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้และและความพร้อมร่วมกันใน

การแก้ไข เฝูาระวังปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบบูรณาการ 
                    4.8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพให้เหมาะสมและเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
                    4.9 พัฒนาสวัสดิการให้คลอบคลุมทุกกลุ่มวัย เป็นธรรมและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.1 พัฒนาการบริหารจัดการ ทักษะการปฏิบัติงาน และการให้บริการทีดีมีคุณภาพ 
  5.2 ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5.3 พัฒนาการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนอื่นๆ 
  5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้  เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะ
เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนโอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  
แผนชุมชนแผนพัฒนาต าบล ตามนโยบายของรัฐบาลผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกั บ
สภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดให้มีและการบ ารุงทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) การจัดให้มีและการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
(4) การจัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ(มาตรา  16(4)) 
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(6) การสาธารณูปการ  (มาตรา 16 (5)) 
 

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
(2)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา  67 (3)) 
(3)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ      
     (มาตรา 68 (4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
     (มาตรา  16(10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12)) 
 (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     (มาตรา 16(15)) 
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

(มาตรา 68(8)) 
(3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน  

(มาตรา 16(15)) 
(4)  การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด (มาตรา 17 (23)) 
(5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล  
     (มาตรา 68 (12)) 

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
      ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด (มาตรา 17 (1)) 

(2) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง (มาตรา 17 (17)) 
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
(4) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(5) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(6) การพานิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ (มาตรา 16 (7)) 
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5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) การคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(มาตรา 67 (7)) 

(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม(มาตรา 67 (2)) 
(3) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (มาตรา 67 (2)) 
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที ่     
     เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(2) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(มาตรา 67 (8)) 
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น(มาตรา 17 (18)) 
(4) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ(มาตรา 17 (20)) 
(5) การศึกษา การท านุบ ารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (มาตรา 17 (25)) 

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17 (3)) 

(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน(มาตรา 17 (4)) 

(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17 (16)) 

 ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 แก้ไข 2546 
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  

 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ           

        ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา    
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
       ภารกิจรอง 

1.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
 

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง           
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้เป็น

ประเภทสามัญ  โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  กองคลัง  กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม โดยก าหนดกรอบอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น  36  อัตรา 
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน
ที่เพ่ิมมากข้ึนจ านวนมากในส่วนราชการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง และกองสวัสดิการ
สังคม  และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีความจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้นและเพ่ือให้เป็นการแก้ไขปัญหาการบบริหารงานของส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป                
วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร  
ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT 
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Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง
ขับเคลื่อนไปยังเปูาหมายได้ดหีรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อน
ที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  
ส่วน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่ ง เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่  เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น   
 2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
 หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
 หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้อง
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ(ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง (S) 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 25-45 ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียดรอบครอบ 
ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได ้

จุดอ่อน (W) 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า 
    หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาส (O) 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ 

ข้อจ ากัด (T) 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
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   ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ  
   ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก 
    ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง  (S) 
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตวัผู้บริหารและการท างาน  
   และอบต.ในฐานะตวัแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและสง่เสริมความก้าวหน้าของ 
   บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จาก 
   การศึกษาและฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน  (W) 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี 
   บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่ม ี
3. อาคารส านักงานคับแคบ 
 
 
 
 
 

โอกาส (O) 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทัว่เขต อบต. ท าให้รู้สภาพพื้นที่ 
    ทัศนคติของประชาชนไดด้ ี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูป้ริญญาตรี/ปริญญาโทเพิ่มข้ึน    
5. ผู้บริหารและผู้บงัคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการ  
   ช่วยให้บุคลากรบรรลุเปาูประสงค์ 

ข้อจ ากัด (T) 
1.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพนัธ ์
  แบบเครือญาติในชุมชน การด าเนินการทางวนิัย 
  เป็นไปได้ยากมักกระทบญาตพิี่น้อง 
2.ขาดบุคลากรที่มีความเชีย่วชาญบางสายงานความรู ้
  ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึง 
  จะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3.งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จ านวน 
  ประชากร และภารกิจ 

  

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงมีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือ
รองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการส่วนส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กองคลัง  กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
        

8.1  โครงสร้าง 
        จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง                         
ที่จะด าเนินการดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วน                         
ต าบลต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการ
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ด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน  หรือก าหนดเป็นฝุาย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการ
ด าเนินการตามภารกิจนั้น  และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561-2563) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564-2566) 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
   หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
   (นักบริหารงานทั่วไป) 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
    -งานธุรการและงานสารบรรณ 
    -งานตรวจสอบภายใน 
    -งานอ านวยการและประสานงาน 
    -งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
1.2งานบริหารงานบุคคล 
    -งานบริหารงานบุคคล 
    -งานระเบียนข้อบังคับประชุม 
    -งานการประชุม 
1.3 งานนโยบายและแผน 
     -งานนโยบายและแผน 
     -งานวิชาการ 
     -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
     -งานงบประมาณ 
1.4 งานกฎหมายและคดี 
     -งานกฎหมายและคดี 
     -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
     -งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
   หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
   (นักบริหารงานทั่วไป) 
1.2 งานบริหารงานทั่วไป 
    -งานธุรการและงานสารบรรณ 
    -งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
    -งานตรวจสอบภายใน 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
     - บริหารงานบุคคล 
1.3 งานกิจการสภา 
    -งานระเบียนข้อบังคับประชุม 
    -งานการประชุม 
    -งานอ านวยการและประสานงาน 
1.4 งานนโยบายและแผน 
     -งานนโยบายและแผน 
     -งานวิชาการ 
     -งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
     -งานงบประมาณ 
1.5 งานกฎหมายและคดี 
     -งานกฎหมายและคดี 
     -งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
     -งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561-2563) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564-2566) 

1.5  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานอ านวยการ 
      -งานปูองกันและฟ้ืนฟู 
      -งานปูองกัน 

1.6 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งานอ านวยการ 
      -งานปูองกันและฟ้ืนฟู 
      -งานปูองกัน 
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
     -  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ข้อมูล 
        การเกษตรเทคโนโลยีทางการเกษตร 
     -  งานการควบคุมและปูองกันโรคระบาด 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    -งานสุขาภิบาลทั่วไป  
    -งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน    
      ประกอบการ 
    -งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
    -งานอนามัยชุมชน 
    -งานปูองกันยาเสพติด 
    -งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
    -งานรักษาความสะอาด 
    -งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
    -งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
    -งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
    -งานบริการสาธารณสุข 
    -งานควบคุมโรค 
    -งานสวัสดิการพัฒนาชุมชนสังคม 
    -งานสังคมสงเคราะห์ 
    -งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
2. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   -งานสุขาภิบาลทั่วไป 
   -งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน 
     ประกอบการ 
   -งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    -งานสุขาภิบาลทั่วไป  
    -งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน    
     ประกอบการ 
    -งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
    -งานอนามัยชุมชน 
    -งานปูองกันยาเสพติด 
    -งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
    -งานรักษาความสะอาด 
    -งานก าจัดขยะและน้ าเสีย 
    -งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
    -งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
    -งานบริการสาธารณสุข 
    -งานควบคุมโรค 
    -งานสวัสดิการพัฒนาชุมชนสังคม 
    -งานสังคมสงเคราะห์ 
    -งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
2. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   -งานสุขาภิบาลทั่วไป 
   -งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน 
    ประกอบการ 
   -งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561-2563) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564-2566) 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. งานบริหารการศึกษา 
     - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
     - งานประสานกิจกรรม 
     - งานส่งเสริมการศึกษา 
2.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานข้อมูลพัฒนาเด็ก 
    - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
    - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานติดตามและประเมินผล 
3.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
     - งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา 
     - งานศูนย์วัฒนธรรม 
      - งานส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์ศิลปะ 
       วัฒนธรรม 
    - งานติดตามและประเมินผล 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. งานบริหารการศึกษา 
     - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
     - งานประสานกิจกรรม 
     - งานส่งเสริมการศึกษา 
2.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานขอ้มูลพัฒนาเด็ก 
    - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
    - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - งานติดตามและประเมินผล 
3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
     - งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา 
     - งานศูนย์วัฒนธรรม 
     - งานส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์ศิลปะ 
       วัฒนธรรม 
    - งานติดตามและประเมินผล 

2 กองคลัง    
   ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานคลัง) 
2.1  งานการเงิน 
      -งานการเงิน 
      -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      -งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      -งานเก็บรักษาเงิน 
2.2  งานบัญชี 
     -งานบัญชี 
     -งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน 
     -งานงบการเงินและงบทดลอง 
    -งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2. กองคลัง     
   ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานคลัง) 
2.1  งานการเงิน 
      -งานการเงิน 
      -งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
      -งานจัดท าฎีกาเบกิจ่ายเงิน 
      -งานเก็บรักษาเงิน 
2.2  งานบัญชี 
     -งานบัญชี 
     -งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน 
     -งานงบการเงินและงบทดลอง 
     -งานแสดงฐานะทางการเงิน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561-2563) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564-2566) 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
      -งานพัฒนารายได้ 
      -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
      -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      -งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
      -งานพัสดุ 
      -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     -งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
     -งานพัฒนารายได้ 
     -งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
     -งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
     -งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
     -งานการจัดทะเบียนผู้เสียภาษีทุก 
      ประเภท 
    -งานจัดท าบัญชีลูกหนี้ประจ าเดือนและสิ้นปี 
     -งานเร่งรัดติดตามหนี้ค้างช าระ  
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -งานการซื้อและการจ้าง 
     -งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
     -งานการจัดท าทะเบียนพัสดุ 
     -งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและ 
      เก็บรักษาพัสดุ 
     -งานการจ าหน่ายพัสดุ 

3. กองช่าง 
   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   (นักบริหารงานช่าง) 
3.1 งานก่อสร้าง 
     -งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
     -งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
     -งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
      -งานประเมินราคา 
      -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
      -งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
     -งานประสานกิจการประปา 
     -งานไฟฟูาสาธารณะ 

3. กองช่าง 
    ผู้อ านวยการกองช่าง 
    (นักบริหารงานช่าง) 
3.1 งานก่อสร้าง 
     -งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
     -งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า 
     -งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     -งานประเมินราคา 
     -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
     -งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
     -งานประสานกิจการประปา 
     -งานไฟฟูาสาธารณะ 
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     -งานระบายน้ า 
3.4 งานผังเมือง 
     -งานส ารวจและแผนที่ 
     -งานวางผังพัฒนาเมือง 
     -งานควบคุมทางผังเมือง 

     -งานระบายน้ า 
3.4 งานผังเมือง 
     -งานส ารวจและแผนที่ 
     -งานวางผังพัฒนาเมือง 
     -งานควบคุมทางผังเมือง 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
(2561-2563) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(2564-2566) 

4. กองสวัสดิการสังคม 
    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
    (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
4.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     - งานศูนย์เยาวชน 
     - งานการกีฬา 
     - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
     - งานศูนย์วัฒนธรรม 
4.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
      - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
      - งานส่งเสริมสุขภาพ 
      - งานข้อมูล 
4.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
     - งานฝึกอบรมอาชีพ 
     -งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
     - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 

4. กองสวัสดิการสังคม 
    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
    (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
4.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
     - งานศูนย์เยาวชน 
     - งานการกีฬา 
     - งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
     - งานศูนย์วัฒนธรรม 
4.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
      - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
      - งานส่งเสริมสุขภาพ 
      - งานข้อมูล 
4.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
     - งานฝึกอบรมอาชีพ 
     -งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
     - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 

 
                

          8.2  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
      ตามข้อ 8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ

ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต  3 ปี  ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสม
กับภารกิจ  และปริมาณงาน  เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
และเพ่ือใหก้ารบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน า
ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 
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        โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4  ส่วนราชการ มีบุคลากรในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  

1. ส านักงานปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล  8 อัตรา  
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ     2 อัตรา 
1.3 พนักงานจ้างทั่วไป  8 อัตรา 
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก เงินอุดหนุน)  2  อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล  4 อัตรา 
2.2 พนักงานจ้าง   2 อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล  3 อัตรา 
3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ     3 อัตรา 
3.3 พนักงานจ้างทั่วไป  1 อัตรา 

4. กองการสวัสดิการสังคม   
4.1 พนักงานส่วนต าบล  2 อัตรา 
4.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ     1 อัตรา 

 
1. การปฏิบัติงานของส านักปลัด 

 
ที ่

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปริมาณงาน 
ทั้งปี 

(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ทั้งปี 

(นาที) 

อัตราก าลัง 
ที่ต้องการ 

1 งานบริหารงานทั่วไป 4292 201960 5.17 
2 งานการเจ้าหน้าที่ 426 250560 3 
3 งานนโยบายและแผน 9 163800 1.98 
4 งานกฎหมายและคดี 9 20880 0.25 
5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 357 302760 3.66 
6 งานส่งเสริมการเกษตร 40 90600 1.09 
7 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 172 170280 2.06 
8 งานรักษาความสะอาด 730 775800 9.37 
9 งานบริหารการศึกษา และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 837 293260 3.54 
10 งานส่งเสริมการศึกษา สาศนา และวัฒนธรรม 22 118800 1.43 
 รวมจ านวนคนที่ต้องการ 6894 2659220 32 
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2. การปฏิบัติงานของกองคลัง 
 
ที ่

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปริมาณงาน 
ทั้งปี 

(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ทั้งปี 

(นาที) 

อัตราก าลัง 
ที่ต้องการ 

1 งานการเงินและบัญชี 2888 429600 5.19 
2 งานระเบียบการคลัง 30 192960 2.33 
2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 562 304580 3.68 
3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 507 235080 2.84 
 รวมจ านวนคนที่ต้องการ 2700 1162220 14 

 
 
 
 
 

3. การปฏิบัติงานของกองช่าง 
 
ที ่

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปริมาณงาน 
ทัง้ปี 

(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ทั้งปี 

(นาที) 

อัตราก าลัง 
ที่ต้องการ 

1 งานก่อสร้าง 364 417240 5.04 
2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 94 236880 2.86 
3 งานประสานสาธารณูปโภค 565 422760 5.11 
4 งานธุรการ 266 186480 2.25 
5 งานอ่ืนๆ 143 51480 0.62 
 รวมจ านวนคนที่ต้องการ 1432 1314840 15 

 
 
 

4. การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม 
 
ที ่

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปริมาณงาน 
ทั้งปี 

(เรื่อง) 

ระยะเวลา 
ทั้งปี 

(นาที) 

อัตราก าลัง 
ที่ต้องการ 

1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2468 55620 0.67 
2 งานสังคมส่งเคราะห์ 6768 594630 7 
3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 37 66600 0.80 
 รวมจ านวนคนที่ต้องการ 9253 657390 8 
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จากข้อมูลข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  เห็นว่าต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท า

แผนอัตราก าลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็น
เกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564–2566  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  จึง
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผล ตาม
เปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 

 
 

ตารางกรองอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลัง 
เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง) 
(10-3-00-1101-001) 

1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด (01)         

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน้) 
(10-3-01-2101-001) 

1 1 1 1 - - - 
 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก) 
(10-3-01-3102-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก/ชก) 
(10-3-01-3103-001) 

1 1 1 1 - - - 
 

นักวิชาการศึกษา (ปก-ชก) 
(10-3-01-3803-001) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (ปง/ชง)   
(10-3-01-4805-001) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 
(10-3-01-4101-001) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปง/ชง) 
(10-3-01-4601-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

ภารโรง 1 1 1 1 - - -  

คนงานทั่วไป 5 5 5 5 - - -  

พนักงานดับเพลงิ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานขับรถยนต์สว่นกลาง 1 1 1 1 - - -  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจรญิ         

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 2 2 2 2 - - - เงินอุดหนุน 
 

 
ตารางกรองอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลัง 
เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง (04)         

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 
(10-3-04-2102-001) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักวิชาการเงินและบัญช ี(ปก/ชก) 
(10-3-04-3201-001) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) 
(10-3-04-4204-001) 

1 1 1 1 - - -  

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) 
(10-3-04-1203-001) 

1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 1 1 1 - - -  
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กองช่าง (05)    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองชา่ง 
(นักบริหารงานชา่ง  ระดบัต้น) 
(10-3-05-2103-001) 

1 1 1 1 - - - 
 

ว่างเดิม  
ร้องขอ กสถ. 

นายช่างโยธา  (ปง/ชง) 
(10-3-05-4701-001) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างไฟฟาู  (ปง/ชง) 
(10-3-05-4706-001) 

1 1 1 1 - - - 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟาู 1 1 1 1 - - -  

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟูา  1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  

 
 

ตารางกรองอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลัง 
เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองส่วนสวัสดิการสังคม (11)         

ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้นป 
(10-3-11-2105-001) 

1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน  (ปก/ชก) 
(10-3-11-3801-001)  

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน 1 1 1 1 - - -  

รวม 36 36 36 36 - - -  
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สรุปกรอบแผนอัตราก าลัง 3  (2546-2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วง

ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตราก าลัง 
เพิ่ม/ลด 

 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 1 1 1 - - -  

ส านักงานปลัด (1) 19 19 19 19 - - -  

กองคลัง (4) 6 6 6 6 - - -  

กองช่าง (5) 7 7 7 7 - - -  

กองสวัสดิการสังคม (11) 3 3 3 3 - - -  

รวม 36 36 36 36 - - -  

 
 เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง มาก าหนด
ต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   ช่องสามหมอ  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคท่ีมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      ประสงค์   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เอ้ือต่อการแก้ปัญหาความ 
                        ยากจน 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความยังยืนของชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
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การจัดอัตราก าลังบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การาพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน ที่ก าหนดรองรับ 

ส่วนราชการหลัก ส่วนราชการร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคท่ี
มาตรฐาน 

  
 -โครงสร้างพื้นฐาน  โดยพัฒนา
เส้นทางเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น 
ถนน สะพาน ไฟฟูา ประปา โดยการ
ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ
ปลอดภัย  เช่น  ปูายบอกเส้นทาง  
ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยก
ต่างๆและย่านชุมชนพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการกักเก็บน้ าให้เพียงพอกับ
การเกษตรและการอุปโภคบริโภค   
ปรับปรุงทางระบายน้ าและจัดระเบียบ
ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อชุมชนน่าอยู่เอ้ือต่อ
ชุมชนน่าอยู่ 

 
กองช่าง /7  
1. ผอ.กองช่าง  
2.นายช่างโยธา 
3.นายช่างไฟฟูา 
4.ผช.นายช่างโยธา 
5.ผช.นายช่างไฟฟูา 
6. พนักงานขับรถ
กระเช้าไฟฟูา 
7.คนงานทั่วไป 

 
ส านักงานปลัด/21 
1. ปลัด อบต. 
2.หัวหน้าส านัก 
3.นักทรัพยากรฯ 
4.นักวิเคราะห์ฯ 
5.นักวิชาการศึกษา    
6.จพน.ธุรการ 
7.จพง.ปูองกันฯ 
8.จพง.สาธารณสุขฯ 
9.ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
10.ผช.นักวิชาการ
เกษตร 
11.คนงานทั่วไป/5  
12.พนักงาน
ดับเพลิง 
13.พนักงานขับรถฯ 
14.ผู้ดูแลเด็ก /2 
15.ภารโรง 

 
การจัดอัตราก าลังบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การาพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน ที่ก าหนดรองรับ 

ส่วนราชการหลัก ส่วนราชการร่วม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนคู่กับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 
 

- ฟ้ืนฟูแหล่ง (ประวัติศาสตร์และ 
วัฒนธรรม) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต  จัดการ

 
 
ส านักงานปลัด/20 
1. ปลัด อบต. 
2.หัวหน้าส านัก 
3.นักทรัพยากรฯ 

 
 
1.กองช่าง/7 
2.กองสวัสดิการ
สังคม/3 
3. กองคลัง/6 
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เปูาประสงค์ ทรัพยากรปุาไม้ ชุมชนให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและอุดม
สมบูรณ์  และลดภาวะจากขยะ น้ า
เสียและสารเคมีโดยมีชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ  
 
 

4.นักวิเคราะห์ฯ 
5.นักวิชาการศึกษา     
6.จพน.ธุรการ 
7.จพง.ปูองกันฯ 
8.จพง.สาธารณสุขฯ 
9.ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
10.ผช.นักวิชาการ
เกษตร 
11.คนงานทั่วไป 
12.พนักงานดับเพลิง 
13.พนักงานขับรถฯ 
14.ผู้ดูแลเด็ก 
15.ภารโรง 

-ผอ.คลัง  
-นวก.การเงินฯ 
-จพง.จัดเก็บฯ 
-จพง.พัสดุ 
-ผช.จพง.การเงินฯ 
-ผช.จพง.จัดเก็บฯ  
 

 
 

การจัดอัตราก าลังบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การาพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน ที่ก าหนดรองรับ 

ส่วนราชการหลัก ส่วนราชการร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการผลิตแบบ
พอเพียงและการ
กระจายรายได้เอ้ือ
ต่อการแก้ปัญหา
ความยากจน 
 

  
 - พัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน และ
สร้างแหล่งรายได้ในชุมชนให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต   พัฒนาอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคงให้ทั่วถึงการ
กระจายกลุ่มเปูาหมาย  ส่งเสริม
การตลาด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ให้บริการได้อย่างเป็นระบบครบวงจร  
สนับสนุนกอง  ทุนสรรหาแหล่งทุน
ภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนากลุ่ม 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

 
กองสวัสดิการสังคม /3 
1.ผอ.กอง สก. 
2.นักพัฒนาฯ 
3.ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

 
1.ส านักงานปลัด/20 
2.กองคลัง/6 
3.กองช่าง/7 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพ่ือ

  
 - พัฒนากลุ่มองค์กรเด็ก และเยาวชน
ให้เข้มแข็ง และมีส่วนในการพัฒนา

 
กองสวัสดิการสังคม/3 
1.ผอ.กอง สก. 

 
ส านักงานปลัด/20 
1. ปลัด อบต. 
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ความยังยืนของ
ชุมชน 
 

ชุมชนอย่างรอบด้าน พ้ืนฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็น
เอกลักษณ์ให้อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน  
พัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็งและมีสุข  ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมและ
เข้าถึงบริการสาธารสุขที่ได้มาตรฐาน  
พัฒนาสวัสดิการให้คลอบคลุมทุก
กลุ่มวัย  เป็นธรรมและได้มาตรฐาน  
พัฒนาสวัสดิการให้คลอบคลุมทุก
กลุ่มวัย เป็นธรรมและได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

2.นักพัฒนาฯ 
3.ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

2.หัวหน้าส านัก 
3.นักทรัพยากรฯ 
4.นักวิเคราะห์ฯ 
5.นักวิชาการศึกษา  
6.จพน.ธุรการ 
7.จพง.ปูองกันฯ 
8.จพง.สาธารณสุขฯ 
9.ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
10.ผช.นักวิชาการ
เกษตร 
11.คนงานทั่วไป  
12.พนักงานดับเพลิง 
13.พนักงานขับรถฯ 
14.ผู้ดูแลเด็ก  
15.ภารโรง 

 
การจัดอัตราก าลังบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การาพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน ที่ก าหนดรองรับ 

ส่วนราชการหลัก ส่วนราชการร่วม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริการจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล 

 
 
 - พัฒนาบุคลากรและผู้น าชุมชนให้มี
ความรู้ ทักษะในการท างานรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของอาเซี่ยน พัฒนา
ระบบข้อมูล สารสนเทศ เชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนประชาคม
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

 
 
ส านักงานปลัด/21 
1. ปลัด อบต. 
2.หัวหน้าส านัก 
3.นักทรัพยากรฯ 
4.นักวิเคราะห์ฯ 
5.นักวิชาการศึกษา 
6.จพน.ธุรการ 
7.จพง.ปูองกันฯ 
8.จพง.สาธารณสุขฯ 
9.ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
10.ผช.นักวิชาการ
เกษตร 

 
 
1.กองช่าง/7 
2.กองสวัสดิการสังคม 
   /3 
3. กองคลัง/6 
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11.คนงานทั่วไป  
12.พนักงานดับเพลิง 
13.พนักงานขับรถฯ 
14.ผู้ดูแลเด็ก  
15.ภารโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ       

ระดับ

ต าแหน่ง

จ านวน เงินเดือน เงินประจ า

(คน)  (1) ต าแหน่ง (2) 

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลาง 1 1 453,960 168,000 1 1 1 - - - 16,320 16,440 16,440 638,280 654,720 671,160 37,830

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ส านักงานปลัด

พนักงานส่วนต าบล

2 นักบริหารงานทั่วไป (หน.สป.) ต้น 1 1 349,320 42,000 1 1 1 - - - 13,320 13,440 13,320 404,640 418,080 431,400 29,110

3 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 1 1 342,720 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,080 356,160 369,480 382,560 28,560

4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. 1 1 207,480 0 1 1 1  -  - - 8,400 6,360 7,680 215,880 222,240 229,920 17,290

5 นักวิชาการศึกษา ชก. 1 1 318,000 0 1 1 1  -  -  - 10,200 10,800 10,560 328,200 339,000 349,560 26,500

6 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 1 1 269,880 0 1 1 1  -  -  - 10,560 10,800 11,040 280,440 291,240 302,280 22,490

7 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปง/ชง 1  - 297,900 0 1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 ว่างเดิม

8 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ปง. 1 1 207,240 0 1 1 1  -  -  - 7,320 7,440 7,200 214,560 222,000 229,200 17,270

พนักงานจ้าง

9 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ป.ตรี 1 1 222,600 0 1 1 1 - - - 9,000 9,360 9,720 231,600 240,960 250,680 18,550

10 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี 1 1 192,960 0 1 1 1 - - - 7,800 8,040 8,400 200,760 208,800 217,200 16,080

หน้า  40

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)

ที่

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

หมายเหตุ

25662566 2564 2565

ชื่อสายงาน

2564 2565 2566 2564 2565

จะต้องใช้ในช่วงระยะ เพิ่ม/ลด

เวลา 3 ปี ข้างหน้า

9.  ภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  

จ านวน

ทั้งหมด

(คน)

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า อัตราก าลังคน

ค่าใช่จ่ายรวม (3)

2564 2565 2566



  แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ       

ระดับ

ต าแหน่ง

จ านวน เงินเดือน เงินประจ า

(คน)  (1) ต าแหน่ง (2) 

พนักงานจ้างทั่วไป

11 คนงานทั่วไป - 5 5 540,000 0 5 5 5  - - - 0 0 0 540,000 540,000 540,000 9,000

12 ภารโรง - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

13 พนักงานดับเพลิง  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

14 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  - 1 1 108,000 0 1 1 1 - - - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบา้นแสงเจริญ

พนักงานจ้างทั่วไป

15 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  - 2 2 0 0 2 2 2  -  -  - 0 0 0 0 0 0 เงินอุดหนุน

กองคลัง

พนักงานส่วนต าบล

16 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 1  - 393,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างเดิม

(นักบริหารงานการคลัง)

17 นักวิชาการการเงินและบัญชี ชก. 1 1 362,640 0 1 1 1 - - - 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720 30,220

18 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 1 1 329,880 0 1 1 1 - - - 11,280 10,920 11,400 341,160 352,080 363,480 27,490

19 เจ้าพนักงานพสัดุ ปง. 1 1 138,120 0 1 1 1  -  -  - 5,400 6,120 6,000 143,520 149,640 155,640 11,510

หน้า  41

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า อัตราก าลังคน

จะต้องใช้ในช่วงระยะ เพิ่ม/ลด ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)

2565

จ านวน

ทั้งหมด

(คน)
ที่

ค่าใช่จ่ายรวม (3)

เวลา 3 ปี ข้างหน้า

2566 2564 2565 2566 25642564 2565 2566 2564 2565

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

ชื่อสายงาน

2566

หมายเหตุ

9.  ภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  



  แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ       

ระดับ

ต าแหน่ง

จ านวน เงินเดือน เงินประจ า

(คน)  (1)  ต าแหน่ง (2) 

พนักงานจ้าง

20 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  - 1 1 120,960 0 1 1 1  -  -  - 120,960 7,200 7,560 120,960 128,160 135,720 10,080

21 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  - 1 1 147,960 0 1 1 1  -  -  - 147,960 6,240 6,480 147,960 154,200 160,680 12,330

กองชา่ง

พนักงานส่วนต าบล

22 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 1 - 393,600 42,000 1 1 1 - - - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 ว่างร้อง กสถ.

(นักบริหารงานช่าง)

23 นายช่างโยธา ชง. 1 1 291,240 0 1 1 1  -  - - 11,040 11,160 10,920 302,280 313,440 324,360 24,720

24 นายช่างไฟฟา้ ชง. 1 1 369,240 0 1 1 1  -  -  - 11,880 12,360 12,960 381,120 393,480 406,440 30,770

พนักงานจ้าง

25 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้  - 1 1 153,360 0 1 1 1  -  -  - 153,360 6,480 6,720 153,360 159,840 166,560 12,780

26 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  - 1  - 138,000 0 1 1 1 - - - 0 5,520 5,760 138,000 143,520 149,280 ว่างเดิม

27 พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟา้  - 1 1 140,400 0 1 1 1  -  -  - 140,400 5,880 6,120 140,400 146,280 152,400 11,700

พนักงานจ้างทั่วไป

28 คนงานทั่วไป  - 1 1 108,000 0 1 1 1  -  -  - 0 0 0 108,000 108,000 108,000 9,000

หน้า  42

หมายเหตุ

2564 2565 2566 2564

ที่
ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าใช่จ่ายรวม (3)

เวลา 3 ปี ข้างหน้า

2565 2566 2564 2565 2566 2564 2565

จ านวนที่มีอยู่ปัจจุบัน

2566

9.  ภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  

ชื่อสายงาน

จ านวน

ทั้งหมด

(คน)

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า อัตราก าลังคน

จะต้องใช้ในช่วงระยะ เพิ่ม/ลด



  แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ       

ระดับ

ต าแหน่ง

จ านวน เงินเดือน เงินประจ า

(คน)  (1)  ต าแหน่ง (2) 

กองสวัสดกิารสังคม

พนักงาน

29 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ต้น 1 1 444,720 42,000 1 1 1  -  -  - 13,440 13,080 13,080 500,160 513,240 526,320 33,560

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

30 นักพฒันาชุมชน ปก. 1 1 210,840 0 1 1 1 - - - 11,520 12,000 12,120 222,360 234,360 246,480 17,570

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

31 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน  - 1 1 134,880 0 1 1 1  -  -  - 134,880 5,640 5,880 134,880 140,520 146,400 11,240

(4) รวม 36 32 7,468,620 336,000 36 36 36  - -  - 908,880 248,880 252,720 8,150,820 8,399,700 8,652,420

(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15% 1,222,623 1,259,955 1,297,863

(6) รวมเปน็ค่าใชจ้า่ยบคุคลทั้งสิ้น 9,373,443 9,659,655 9,950,283

งบประมาณรายจา่ยประจ าป(ีเพ่ิม 5%) 38,850,000 40,792,500 42,832,125

(7) 24.13 23.68 23.23

หมายเหต ุ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 = บาท

       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564= บาท

       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565= บาท

       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 = บาท
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จ านวน

ทั้งหมด

(คน)

จ านวนที่มีอยู่

ปัจจุบัน

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า อัตราก าลังคน

จะต้องใช้ในช่วงระยะ เพิ่ม/ลด

เวลา 3 ปี ข้างหน้า

ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)
ที่ ชื่อสายงาน

9.  ภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  

2564 2565 2566 2564 2565 2566

40,792,500

42,832,125

2566 2564 2565 2566

หมายเหตุ

37,000,000

38,850,000

ค่าใช่จ่ายรวม (3)

คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

2564 2565
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อตัราเงินเดือน เงิน

บัญชี 5 ประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม รวม/ปี (1)

ต่อเดือน ต่อเดือน ต่อเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน

37,830 7,000 7,000 621,960 1,360 39,190 2,060 41,250 2,050 43,300

470,280

29,110 3,500 391,320 1,110 30,220 1,660 31,880 1,680 33,560

28,560 342,720 1,120 29,680 1,660 31,340 1,660 33,000

17,290 207,480 590 17,880 960 18,840 960 19,800

26,500 318,000 850 27,350 1,340 28,690 1,330 30,020

22,490 269,880 880 23,370 1,360 24,730 1,390 26,120

15,720 188,640 930 16,650 920 17,570 910 18,480

17,270 207,240 300 17,570 910 18,480 930 19,410

 คิด 4%  คิด 4%  คิด 4%

18,550 222,600 750 19,300 780 20,080 810 20,890

16,080 192,960 650 16,730 670 17,400 700 18,100

การค านวณค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ (2)
2564 2565 2566



อตัราเงินเดือน เงิน

บัญชี 5 ประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม รวม/ปี (1)

ต่อเดือน ต่อเดือน ต่อเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน

9,000 108,000

9,000 108,000

9,000 108,000

9,000 108,000

3,500 42,000 36,860 36,860 1,660 38,520 1,740 40,260

30,220 362,640 1,209 30,220 1,209 31,880 1,275 33,560

27,490 329,880 1,100 27,960 1,118 39,340 1,574 30,770

11,510 138,120 460 11,960 478 12,730 509 13,500

การค านวณค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ (2)
2564 2565 2566



อตัราเงินเดือน เงิน

บัญชี 5 ประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม รวม/ปี (1)

ต่อเดือน ต่อเดือน ต่อเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน

10080

32,800 3,500 435,600 1,135 33,935 1,135 35,070 1,135 36,205

24,270 291,240 460 24,730 1,390 26,120 1,370 27,490

30,770 369,240 490 31,260 1,530 32,790 1,080 33,870

12,780 153,360 511 13,291 532 13,823 553 14,376

14,320 171,840 573 14,893 596 15,489 620 16,108

11,700 140,400 468 12,168 487 12,655 506 13,161

9,000 108,000

การค านวณค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ (2)
2564 2565 2566



อตัราเงินเดือน เงิน การค านวณค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ (2)
บัญชี 5 ประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม รวม/ปี (1) 2564 2565 2566

ต่อเดือน ต่อเดือน ต่อเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน 1/1.5 ขั้น อตัราเงินเดือน

33,560 3,500 444,720 550 34,110 1,660 35,770 1,640 37,410

17,570 210,840 630 18,200 960 19,160 960 20,120

11,240 134,880 450 11,690 468 12,157 486 12,643
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            10. แผนภูมโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี                                                                       

  
กรองโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  

  
                            ปลัด อบต. 
                 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ) 
 

           
                 
          
                                                                                
                                                                                               
 
                                                                                       
                                                                                                                                                    

    

  
 
 
 
 
 

      ส านักงานปลัด อบต. 
  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

            กองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
           กองช่าง 
   (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)                               

   
  (นักบริหารงานการคลัง) 

      กองสวัสดิการสังคม  
 (นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น)                               

   
  (นักบริหารงานการคลัง) 

1.  งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                       
5. งานส่งเสริมการเกษตร     
6. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
7. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข                                                                                                               
8. งานรักษาความสะอาด 
9. งานควบคุมและจดัการคณุภาพ 
10. งานบริการสาธารณสุข 
11. งานควบคุมโรค 
12 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ 

 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค                        

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    
2. งานสังคมสงเคราะห ์
3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี                   
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  โครงสร้างส านักงานปลัด อบต. 
       

       
 
 
 

 
              
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      
 

              
 
 

                                                              
               
                                                                                                                    

      
 
 

                                                              

-จพง.ธุรการ (ปง/ชง) 

- ภารโรง  

- คนงานท่ัวไป  

-พนักงานขับรถยนต์สว่นกลาง 

 

         

- เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ปง/ชง) 

- พนักงานดับเพลงิ (ท่ัวไป 1) 

 

- นักวิชาการศึกษา (ชก/ชก) 

 

 -    วิเ     ฯ์ (  /  ) 
 - ผ     วิเ     ฯ์ 

- ผ     วิ     เ ษ   

งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ 

งานกฎหมายและคดี 

- นักทรัพยากรบุคคล(ปก/ชก) 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           งานส่งเสริมการเกษตร 

 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          

        หัวหน้าส านักงานปลัด 

  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงเจริญ 
  -  ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป 2) 
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 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกจิ 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
คุณวุฒิ 

 
ทักษะ ระดับ สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัต ิ

จ านวน - - 1 - - 2 1 - 1 1 2 - 10 

    โครงสร้างกองคลัง 
 

 
         
 

 
 
  
 

 
                                            

      
        - นักวิชาการเงินและบญัชี(ปก/ชก)                                        - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง/ชง)    
        - ผช.จพง.การเงินและบัญชี                         - ผช.เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได ้
       
 

 

   งานการเงิน      งานบัญชี                               งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ                                                                                                                                                                                                                  

            ผู้อ านวยการกองคลัง 
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)                               
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    พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกจิ 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
คุณวุฒิ ทักษะ 

ระดับ สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัต ิ

จ านวน  - - 1 - - 1         - - 1 - 2 - - 

 
 

    โครงสร้างกองช่าง 
 

    
 
 
  
 
 

               
                                        
       
           

   

 
 

งานก่อสร้าง      งานออกแบบ
และควบคุมอาคาร 

งานประสานสาธารณูปโภค                       งานผังเมือง 

- นายช่างโยธา (ปง/ชง)       
- ผช.นายช่างโยธา (คุณวุฒ)ิ  
- คนงานท่ัวไป (ท่ัวไป )                  

- นายช่างไฟฟูา (ปง/ชง)                                                            
- ผช.นายช่างไฟฟูา (คุณวุฒิ ปชว. )         
- พนักงานขับรถกระช้าไฟฟูา (ทักษะ) 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
     (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
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    พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกจิ 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
ประเภท อ านวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

คุณวุฒิ ทักษะ 
ระดับ สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัต ิ

จ านวน  - - 1 - - -         - - 2 - 2 1 1 

 
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
  
 

 
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                     - นักพัฒนาชุมชน (ปก/ชก)   
                     - ผช.จนท.พัฒนาชุมชน (คุณวุฒิ 1)     

           ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
      (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 

งานสวัสดิการและสังคม                                               งานสังคมสงเคราะห์                                งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี    
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    พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกจิ 
พนักงานจ้าง

ทั่วไป 
ประเภท อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 

คุณวุฒิ ทักษะ 
ระดับ สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัต ิ

จ านวน - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 

 
 
 

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู้ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วยราชการ 
 ส านักปลัด อบต. 

 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ
การ 

ศึกษา 

กรองอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ 
 

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 
หมาย
เหตุ  เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

1 น.ส.ชดาภร   พิไลวงศ์ ป.โท 10-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

กลาง 10-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

 กลาง 453,960 
(37,830x12) 

84,000 
(7,000x12) 

84,000 
(7,000x12) 

621,960 

2 นายศิริพงษ์  นามศรี ป.ตรี 10-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ต้น 10-3-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ต้น 349,320 
(29,110x12) 

42,000 
(3,500x12) 

0 391,320 

3 นางวนิดา  บุญทัน ป.โท 10-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 10-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 342,720 
(28,560x12) 

0 0 342,720 
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4 น.ส.รัชนก  ภูมิเขต ป.ตรี 10-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 10-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 318,000 
(26,920x12) 

0 0 318,000 

5 นายชวลิต  ชะนะมา ป.ตรี 10-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปก. 10-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปก. 207,480 
(17,290x12) 

0 0 207,480 

6 จ.อ.นิยม  ชายโนนทัน ป.ตรี 10-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 10-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 269,880 
(22,920x12) 

0 0 269,880 

7 จ.อ.บุญญฤทธ์ิ  เพ็ชรรัตน์ ปวส. 10-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานปูองกันฯ ปง. 10-3-01-4805-001 เจ้าพนักงานปูองกันฯ ปง. 207,240 
(17,270x12) 

0 0 207,240 

8             - - 10-3-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 

ปง/
ชง 

10-3-01-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 

ปง/
ชง 

297,900 
(ค่ากลาง
เงินเดือน) 

0 0 297,900 

9 นายชัยวัฒน์  เลียมไธสง ป.ตรี - ผช.นักวิชาการเกษตร  - - ผช.นักวิชาการเกษตร  - 222,600 
(18,550x12) 

0 0 222,600 

10 นายเสกสรรค์ มาโนนทอง ป.ตรี - ผช.วิเคราะห์นโยบายฯ  - - ผช.วิเคราะห์นโยบายฯ  - 192,960 
(16,080x12) 

0 0 192,960 

11 นายรุ่ง  โครตนุกูล - - ภารโรง  - - ภารโรง  - 108,000 
(9000x12) 

0 0 108,000 

ส านักปลัด อบต. 

 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ
การ 

ศึกษา 

กรองอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่
 

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 
หมาย
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

12 นายประวิทย์  ปวงประชัง - - พนักงานดับเพลิง - - พนักงานดับเพลิง - 108,000 
(9000x12) 

0 0 108,000 

13 นายวิชวุธ  พันโพคา - - พนักงานขับรถยนต์  - - พนักงานขับรถยนต์  108,000 0 0 108,000 
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ส่วนกลาง ส่วนกลาง (9000x12) 
14 นายพรภิรมณ์  อาจวงษ์ -  - คนงานท่ัวไป -  - คนงานท่ัวไป - 108,000 

(9000x12) 
0 0 108,000 

15 นายจักรกฤษ  สิทธิทา -  - คนงานท่ัวไป -  - คนงานท่ัวไป - 108,000 
(9000x12) 

0 0 108,000 

16 น.ส.เดือนฉาย เจือประทุม 
 

-  - คนงานท่ัวไป -  - คนงานท่ัวไป - 108,000 
(9000x12) 

0 0 108,000 

17 น.ส.ธนาภรณ์  
               งานยางหวาย 

-  - คนงานท่ัวไป -  - คนงานท่ัวไป - 108,000 
(9000x12) 

0 0 108,000 

18 น.ส.สุชวดี   อ านาจ - - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 
(9000x12) 

0 0 108,000 

19 นางกุสุมา  แสงชัยภูมิ  -  - ผู้ดูแลเด็ก  - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 
(9000x12) 

0 0 108,000 

20 น.ส.กมลชนก ประทุมชัย  -  - ผู้ดูแลเด็ก  - - ผู้ดูแลเด็ก - 108,000 
(9000x12) 

0 0 108,000 
งบอุดหนุน 

 
กองคลัง 

 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ
การ 

ศึกษา 

กรองอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ 
 

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 
หมาย
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

21 ว่างเดิม - 10-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 10-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 435,600 
(ค่ากลาง งด.) 

42,000 
(3,500x12) 

0 477,600 

22 นางรัตติยากร สุราษฎร์ ป.โท 10-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 10-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 362,640 
(30,220x12) 

0) 0 362,640 
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23 นางธนวรรณ  
                โฆษิตธนสาร 

ป.โท 10-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 10-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 329,880 
(27,490x12) 

0 0 329,880 

24 นางวันวิสา  นราพงษ์ ปวส. 10-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 10-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. 138,120 
(11,510x12) 

0 0 138,120 

25 น.ส.สุจิตรา  โพธิ์กุล - 
 

- ผช.เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

- - ผช.เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

- 120,960 
(10,080x12) 

0 0 120,960 

26 นายวรวัช  งานยางหวาย - - ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

- - ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

- 147,960 
(12,330x12) 

0 0 147,960 

 
 

กองช่าง 

 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ
การ 

ศึกษา 

กรองอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ 
 

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 
หมาย
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

27 ว่างเดิม - 10-3-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 10-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

ต้น 435,600 
(ค่ากลาง งด.) 

42,000 
(3,500x12) 

0 477,600 

28 นายนฤพน ดามพ์สุกรี ป.โท 10-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 10-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 291,240 
(24,270x12) 

0 0 291,240 

29 พ.จ.อ.อัคเรส  บูชาทิพย์ ปวส. 10-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟูา ชง. 10-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟูา ชง. 369,240 
(30,770x12) 

0 0 396,240 

30 นายจ าเริญ  มาชัยภูมิ - - ผช.นายช่างไฟฟูา - - ผช.นายช่างไฟฟูา - 153,360 
(12,780x12) 

0 0 153,360 

31 นายตะวัน  รัตนะพลที - - พนักงานขับรถกระเช้า - - พนักงานขับรถกระเช้า - 140,400 0 0 140,400 
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ไฟฟูา ไฟฟูา (11,700x12) 
32 - - - ผช.นายช่างโยธา - - ผช.นายช่างโยธา - 112,800 

(9,400x12) 
0 0 112,800 

33 นายวิชัย   หล้าเพ็ชร - - คนงานท่ัวไป - - คนงานท่ัวไป - 108,000 
(9000x12) 

0 0 108,000 

 
กองสวัสดกิารสังคม 

 
ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ
การ 

ศึกษา 

กรองอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ 
 

เงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่ง 
หมาย 
เหตุ  เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงิน
ค่าตอบแทน/
เงินเพ่ิมอื่นๆ 

34 นางอ ามอญ  แสงชัยภูมิ ป.โท 10-3-11-2105-001 ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) 

ต้น 10-3-11-2105-001 ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) 

ต้น 402,720 
(33,560x12) 

42,000 
(3,500x12) 

0 444,720 

35 นายเกษฎร  อุตอามาตย์ ป.โท 10-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปก. 10-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ปก. 210,840 
(17,570x12) 

0 0 210,840 

36 น.ส.ศิริพร  ริรักชาติ - 
 

- ผช.เจ้าพนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

- - ผช.เจ้าพนักงาน 
พัฒนาชุมชน 

- 134,880 
(11,240x12) 

0 0 134,800 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น            
  การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง นอกจากพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องตระหนักถึ งการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด 
ประกอบด้วย เช่น การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างานโดย 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้ างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆเช่น ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอด
รับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับ 
ตนเองเสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้อบงการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริ การหรือรองขอความช่วยเหลือ
จากองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก
โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขอองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและ
ผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์  เว็ปไซด์  โซเชียลมีเดีย  หรือแอปพเิคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทัดสมัย  อย่างเตรียมการณ์ไล้ล่วงหน้ามีการสิเคราะห์ 
ความเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัง  เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563  

เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ตามมติรัฐมาตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26  กันยายน 2560 
 
 
 
      ทั้งนี้  วิธีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอตามแนวทางข้างต้นนั้น ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระย ะเวลาตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การป ระชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิ บัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ เช่น  

* การบริหารโครงการ  
* การให้บริการ 
* การวิจัย 
* ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
* การเขียนหนังสือราชการ 
* การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเล็งเห็นว่า มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของ
แต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่า งยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณ
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ลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต า บลช่องสามหมอ  
ประกอบด้วย 

* การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  * การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  * การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  * การบริการเป็นเลิศ 
  * การท างานเป็นทีม 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ                         
       องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามก ฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

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 


