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ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64–๒๕๖6  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน  มีการก าหนดต าแหน่ง           
การจัดท าอัตราก าลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน                 
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล              
(ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม ทั้งยังใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า
ให้เหมาะสมอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง          
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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**************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.)ในการประชุม 
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2563 มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  ก าหนดกอง ส านักหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 ซึ่งประธานกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามประกาศเม่ือวันที่  26  มกราคม  2564 ไปแล้วนั้น 

  ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ที่  นม 0023.2/ว 550   ลงวันที่   26   มกราคม  2564  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ปรับปรุงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ ง
ส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวการบริหารงานบุคคล
ในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง ก าหนดกอง ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563  

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2564-2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
อัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  โดยใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566  ดังนี้ 

   ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง ลงวันที ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ(ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘  ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพ
ของงานตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)ก าหนด 
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 ๑.๒ ประกาศก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคนวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และ
กิจการอันเกี่ยวการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564  

 1.4  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  ก าหนดกอง ส านัก
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 2563 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 

         1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารสว่นต าบลขามเฒ่า จึงได้จัดท าอัตราก าลัง ๓ ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๖๖  ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ 1 (การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า) ขึ้น 

๒. วัตถุประสงคแ์ละประโยชน์ที่จะได้รับ   
2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม 

ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา สามารถตรวจสอบ               
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้ อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
    ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
    ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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3. กรอบแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  ไดแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงโครงองค์การบริหารส่วน

ต าบล ประจ าปงบประมาณ  2564-2566 ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน   
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหนาสวนราชการทุกส่วนราชการ เปนกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ  และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม
ในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
  3.1  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และ
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการ
ด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ
หรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้
ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การ
จัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต 
  3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้ของก าลังคน : Supply  pressure  เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพ่ือจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ก าหนดต าแหน่งในประเภทสายงานต่างๆ ระดับต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
  ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่
ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่ควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒  
  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า 
อย่างไรก็ดีในภาคราชกรส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณี
ของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็น 
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ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจจ าเป็นได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับ
การสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดแบบ ๓๖๐  องศา เป็นการสอบถามความคิดจากผู้มีส่วน
ได้เสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ ประเด็นดังนี้ 
   ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไป
ในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้น 
ซึ่งอาจมีความจ าเป็นทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 
   ๓.๖.๒  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ 
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   ๓.๖.๓  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบ
อัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต.ก. และงานการเจ้าหนาที่ใน อบต.ข.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน   
โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกัน
น่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓.๘ องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่ามีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่ เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่ง                     
ที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว 
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างาน              
ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน               
ก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการ 
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โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) 
นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการจะอธิบายเหตุผล เชิงวิชาการ
ส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไป
ใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น   
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนงานจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้
วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
น าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์  
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างานเพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
4.  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

          เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่ามีความครบถ้วน  
เหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีปัญหาอะไร 
และความจ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  ดังนี้   

    สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็น 
 ด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1  ปัญหาการคมนาคม  เส้นทางการคมนาคมที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางการสัญจร                   
ไม่สะดวก  เนื่องจากถนนส่วนใหญ่ในต าบลขามเฒ่า เป็นถนนดิน,ถนนลูกรัง  และไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะในช่วงฤดู
ฝนถนน จะลื่น  เป็นหลุม เป็นบ่อ และมีน้ าท่วมขัง   
         1.2  ปัญหาการมีน้ าประปาใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
   1.3  ปัญหาการใช้ไฟฟูา  เนื่องจากความเจริญอย่างรวดเร็วของชุมชน  และการก่อสร้าง
บ้านเรือนขึ้นใหม่  ท าให้การขยายเขตไฟฟูายังไม่ทั่วถึง  และปัญหาหารขาดไฟฟูาสาธารณะให้แสงสว่างริมทาง  
ประชาชนได้รับความยากล าบาก  ในการสัญจรในเวลากลางคืน  และไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  1.4  ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ  เนื่องจากขาด
แหล่งน้ า  ขาดระบบชลประทาน และฝนทิ้งช่วง  

 2. ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1  ปัญหาด้านผลผลิตตกต่ า   เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้  ด้านการเกษตรแผนใหม่                      
การปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น 
  2.2 ปัญหารายได้ต่ า  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลประกอบอาชีพด้านการเกษตร
อย่างเดียว ไม่มีการประกอบอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพเสริม 
  2.3 ปัญหาการขาดเงินทุน  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และการมีหนี้สิน  
โดยเฉพาะหนี้สินนอกระบบ 
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 3. ด้านสังคม 
  3.1 ปัญหาการว่างงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
  3.2 ปัญหายาเสพติด  เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ และโทษภัยของ 
ยาเสพติด รวมทั้งขาดการเอาใจใส่ของครอบครัว และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ซึ่งส่วนใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะ
ผู้เสพ 
  3.3 ปัญหาไม่มีที่ดินท ากินเพียงพอ  เนื่องจากการเพ่ิมของประชากรประสบกับปัญหาด้าน
หนี้สิน 
  3.4 ปัญหาโจรขโมย เนื่องจากยังขาดการระมัดระวังและมาตรการในการระวังปูองกันความ
ปลอดภัยยังไม่ทั่วถึง 

 4. ด้านการเมือง การบริหาร 
  4.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน  เนื่องจากประชาชนยังขาดวามรู้  
ความเข้าใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4.2 ปัญหาการบริหารงานและการให้บริการด้านต่างๆ  ขาดประสิทธิภาพ  เนื่องจากบุคลากร
ขาดประสบการณ์ในการท างาน  ขาดความรู้  ความเข้าใจในการบริหารงาน  บุคลากรไม่เพียงพอ และ
งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรปุาไม้  เนื่องจากมีการบุกรุกท าลายปุา 
  5.2 ปัญหาการขาดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นความส าคัญ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การใช้และการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.3 ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ   
  5.4 ปัญหาไม่มีสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ  เนื่องจากไม่มีที่สาธารณะที่จะด าเนินการ 

  6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข   
  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  จ านวน  1 แห่ง  บุคลากร  6 คน  มีคนไข้เฉลี่ย           
200 คน/เดือน 
  6.1 ปัญหาการให้บริการด้านสาธารณสุขไม่ทั่วถึง 
  6.2 ปัญหาเกิดจากเหตุรบกวน หรือเหตุร าคาญ 

 7.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7.1 ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
  7.2 ปัญหาด้านการศึกษาต่อเนื่องของประชาชนทั้งในและนอกระบบ 
  7.3 ปัญหาเรื่องการขาดการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามชองไทย   

 
ความต้องการของประชาชน 

1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  ต้องการถนนที่ใช้สัญจรไป-มา  สะดวกและได้มาตรฐาน 
  1.2  ต้องการให้มีการขยายระบบประปาหมู่บ้านทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  1.3  ต้องการให้มีการขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะเพ่ิมขึ้น 
  1.4  ต้องการให้มีการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ และไฟฟูาสาธารณะริมถนนเพ่ิมขึ้นเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทางเวลากลางคืน 
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  1.5  ต้องการให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า  ขุดสระ  หรือแหล่งน้ าขึ้นใหม่  เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การอุปโภค  บริโภคและการเกษตร 

 2.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  2.1  ต้องการให้มีการให้ความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่  การปรับปรุงคุณภาพดิน  พันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์  ให้มีคุณภาพ 
  2.2 ต้องการให้มีการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ และกลุ่มออมทรัพย์ 
  2.3 ต้องการให้มีการจัดหาตลาด และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง
ด้านราคากับพ่อค้าคนกลาง 

 3. ความต้องการด้านสังคม 
  3.1  ต้องการให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพ ส่งเสริมอุตสาหกรรม  และหัตถกรรมในครัวเรือน  
เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
  3.2 ต้องการให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด  การเสริมสร้างชุมชน 
ให้เข้มแข็ง  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสถานที่ออกก าลังกาย 
  3.3 ต้องการให้มีแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืม  ส าหรับการประกอบอาชีพ 
  3.4 ต้องการให้มีการจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชน  เช่น อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
ประจ าต าบล  เป็นต้น 

 4. ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร 
  4.1 จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายการปกครองท้องถิ่น 
  4.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน 
  4.3 ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 
  4.4  เพิ่มการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว  NON  STOP  SERVICE 

 

5. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5.1 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 การตรวจสอบและควบคุม มิให้ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะ และตัดไม้ท าลายปุา 

  5.3 ส่งเสริมการปลูกปุาชุมชนและปลูกต้นไม้สาธารณะ 
  5.4 จัดสร้างสวนธารณะเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และปลูกไม้ดอก              
ไม้ประดับ สร้างความร่มรื่นแก่ประชาชน 
  5.5 จัดหาที่ทิ้งขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 

6. ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  6.1  บ ารุง  ส่งเสริม  และรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  6.2  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น (1 ผลิตภัณฑ์  1 ต าบล) 

7. ความต้องการด้านสาธารณสุข 

  7.1 ให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดต่อ 
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  7.2  ออกข้อบังคับต าบลเพื่อปูองกันโรคติดต่อ 

  7.3  ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบัตรสุขภาพ  ทุกประเภท 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ในปัจจุบันให้ทราบว่าสถานการณ์การพัฒนาอยู่  ณ  จุดไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

แนวทาง               
การพัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อ

ได้ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ 
อบต.มีรายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอ่ืน ๆ 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่าง

ล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัดในการน าไป
พัฒนา 

-  ขาดแคลนแหลง่น้ าขนาดใหญ่ส าหรับน าไป
ผลิตน้ าประปา 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลง

จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้ถนน
ช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 

ด้านพัฒนาคนและ
สังคม 

จุดแข็ง 
-   มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน 

กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร. 
ฯลฯ  

- มีโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีใน
ระดับหนึ่ง 

-   มีหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.ที่มี
ศักยภาพในการให้บริการประชาชน 

-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสบืสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมี

จิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภค

ฟุุมเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมากข้ึน 
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แนวทาง                
การพัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

 -  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในต าบลที่มีความพร้อมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา 

-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสรา้งความพร้อมให้เป็นแหลง่วัฒนธรรม 

-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน
มากที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ อบต. 
ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 
-   นโยบายรัฐบาลในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระ
แห่งชาติ 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจาก
เป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล  
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขตจังหวัด 
-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาท
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากขึ้น 
-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
มากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ประชาชน  
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542               
ให้ อบต. มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษา  
แต่ยังไม่มีการถ่ายโอนสถานศึกษา 
(โรงเรียน) ให้แก่ อบต. ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการด้านการจัดการศึกษาได้ 
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แนวทาง                
การพัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-   การเกษตรท่ีเป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคัญ 
-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร 
 
-  มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง 
   สามารถติดต่อได้ตลอดพื้นท่ีท้ังจังหวัด มีถนน
สายหลักตัดผ่าน 

 
โอกาส 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืช
ทดแทนพลังงาน  
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ขาดการรวมกลุม่ท่ีเข้มแข็งเพื่อร่วมกัน
เป็นกลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ 
ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพท่ีดีเนื่องจากยังไม่มี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
 
 
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุมุเฟือย  
-  การบุกรุกท่ีสาธารณะเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจ 
อุปสรรค 
- ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก
รัฐบาล  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ด้านพฒันา
การเมืองและการ
บริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความต่ืนตัวและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 

-  ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการอย่าง

รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
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แนวทางการ
พัฒนา 

จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

 -   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความ
เป็นผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 

-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน            
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 

โอกาส 
รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อุปสรรค 
- ขาดการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนจาก
รัฐบาลอย่างจริงจังในด้านการให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่านั้น                
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ประจ าปี 
2561-2565   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลขามเฒ่า                  
คือ  “สังคมใฝ่คุณธรรม ก้าวน าด้านการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการบริหารจัดการที่ดี  
 ครอบครัวอยู่ดีมีสุข” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วน 
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ต าบลขามเฒ่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของต าบลขามเฒ่า ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เปูาหมาย 
  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจากการอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้แก่  การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า การก่อสร้าง การซ่อมบ ารุงรักษาถนนหนทาง  การพัฒนาระบบไฟฟูา
หมู่บ้านและระบบไฟฟูาสาธารณะ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก
และมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น   โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
  1.ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางระบายน้ าและสะพาน 
  2.การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า 
  3.ขยายเขตไฟฟูาหมู่บ้านและไฟฟูาสาธารณะ 
  4.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตการบริการประปาหมู่บ้าน 
             ตวัชี้วัด 
  1.จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
  2.จ านวนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า 
  3.จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
  4.จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

 2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  เปูาหมาย 
  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดทักษะในการพัฒนาฝีมือใน
การผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
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  แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน 
  3.ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทางของทฤษฎีใหม่ 

  ตัวชี้วัด 
  1.จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร 
  2.จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
  3.จ านวนครัวเรือนที่พัฒนาการเกษตรตามแนวทางของทฤษฎีใหม่ 

 3)ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม 
  เปูาหมาย 
  เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของคนภายในชุมชนทางด้านจิตใจด้าน
การศึกษาด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  2.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
  3.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
  4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

ตัวชี้วัด 
  1.จ านวนชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
  2.จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
  3.จ านวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการด้านชุมชน 
                     4.จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬาและการนันทนาการ 

 4)ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                เปูาหมาย 
  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องร่วมกัน ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.ส่งเสริมงานทางด้านการบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  3.คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ตัวชี้วัด 
  1.จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้บริหารจัดการก าจัดขยะในชุมชน 
  3.จ านวนแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองดูแล 
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 5)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  เปูาหมาย 
  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐ และประชาชนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันตามกฎหมาย เพื่อบรรลุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัด
นครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและ
สังคม 
  2.ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
  3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 
  4.ส่งเสริมการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

ตัวชี้วัด 
  1.จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
  2.จ านวนบุคลากรและองค์กรที่มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
  3.ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล(PSO) 
  4.ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 6)ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เปูาหมาย 
  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  การขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนของประชาชนในชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
กระจายข้อมูลข่าวสาร ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
  แนวทางการพัฒนา 

1. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
3. พัฒนาระบบการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการศึกษา 
จ านวนแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการพัฒนาระบบ 
จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาระบบการศึกษา 

   การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ  
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน 
 
 

 
 
 



 

 
-15- 

 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรั บปรุ ง แหล่ ง ชุ มชนแอ อัดและการ จั ดการ เกี่ ย ว กั บที่ อ ยู่ อ าศั ย  

(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 
3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 

68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 

16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

- 
4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
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4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

 
5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(มาตรา 67(7)) 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 17(18)) 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(มาตรา 45(3)) 
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  

(มาตรา 16(16)) 
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 
7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 

จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ  

         ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 
6. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน 
7. การส่งเสริมและปูองกันยาเสพติด 

           ภารกิจรอง 
1.    การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
2.    การส่งเสริมเกษตรกร 
3.    การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร 
4.    การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
5.    การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  6 ส่วน  ได้แก่  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,,กองสวัสดิการ 
สังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน  โดยก าหนดกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น  25  อัตรา เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเฒ่ามีภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากใน
ส านักปลัด และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   ดังนั้น  จึงต้องมีความจ าเป็นในการขอก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ือรองรับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้นและเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเฒ่าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร  การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และ
อุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  
มีจดุอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซ่ึงการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analys มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  
2  ส่วน  ดังนี ้

 
- 
 
 



 

 
 

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น 
จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.3 O มาจาก Opportunities 

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงาน
ขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็น
ผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

1.4 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกดั องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า (ระดับตัวบุคลากร) 

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

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

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

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงาน             
มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติ              
พ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ                  
ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

8.1   โครงสร้าง           
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าว        
โดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรก         
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน 
หรือก าหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     1.1  งานบริหารทั่วไป 
           -  งานสารบรรณ 
           -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร            
           -  งานควบคุมภายใน        
           -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว            
           -  งานกิจการสภา          
           -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ส่วนใด 
     1.2  งานบริหารงานบุคคล 
             - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
             - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
             - งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
     1.3  งานนโยบายและแผน 
           -  งานนโยบายและแผน 
           -  งานวิชาการ        
           -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์         
           -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์            
           -  งานงบประมาณ        
    1.4  งานกฎหมายและคดี 
           -  งานกฎหมายและนิติกรรม          
           -  งานการด าเนินการทางคดีและศาล
ปกครอง         
           -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์       
           -  งานระเบียบการคลัง          
           -  งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       
     1.5  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           -  งานอ านวยการ      
           -  งานปูองกัน      
           -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู      
 
 

1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     1.1  งานบริหารทั่วไป 
           -  งานสารบรรณ 
           -  งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร            
           -  งานควบคุมภายใน        
           -  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว            
           -  งานกิจการสภา          
           -  งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ส่วนใด 
    1.2  งานการเจ้าหน้าที่ 
             - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
             - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
             - งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
     1.3  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
           -  งานนโยบายและแผน 
           -  งานวิชาการ        
           -  งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์         
           -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์            
           -  งานงบประมาณ        
    1.4  งานนิติการ 
           -  งานกฎหมายและนิติกรรม          
           -  งานการด าเนินการทางคดีและศาล 
ปกครอง         
           -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์       
           -  งานระเบียบการคลัง          
           -  งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล       
     1.5  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           -  งานอ านวยการ      
           -  งานปูองกัน      
           -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู      
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

 1.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
            - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
            - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
            - งานรักษาความสะอาด 
            - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
            - งานควบคุมโรค 
            - งานบริการสาธารณสุข 
1.7  งานส่งเสริมการเกษตร  
           - งานส่งเสริมทางด้านการเกษตร พืชไร่  พืชสวน  
             การเพาะปลูก   การขยายพันธุ์พืช   งานอ่ืนๆ                    
ที่ได้รับมอบหมาย  

- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
             

1.6  งานบริหารงานสาธารณสุข 
        - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
        - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        - งานรักษาความสะอาด 
        - งานควบคุมและจัดการคุณภาสิ่งแวดล้อม 
        - งานควบคุมโรค 
        - งานบริการสาธารณสุข 
1.7  งานส่งเสริมการเกษตร  
       - งานส่งเสริมทางด้านการเกษตรพืชไร่ พืชสวน  
         การเพาะปลูก  การขยายพันธุ์พืช  งานอ่ืนๆ                    
ที่ได้รับมอบหมาย  

- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
   2. กองคลัง 
    2.1  งานการเงิน 
           -  งานรับ - เบิกจ่าย     
           -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
           -  งานเก็บรักษาเงิน 
    2.2  งานบัญช ี
           -  งานการบัญชี     
           -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย     
           -  งานการเงินและงบทดลอง    
           -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน     
    2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า       
           -  งานพัฒนารายได้     
           -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ     
           -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 
    2.4    งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
           -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี      
           -  งานพัสดุ   
           -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ              
           -  งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

      2. กองคลัง 
          2.1 งานการเงินและงานบัญชี 
         - งานรับ-เบิกจ่ายเงิน 
         - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
         - งานเก็บรักษาเงิน 
         - งานการบัญชี 
        - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
        - งานการเงินและงบทดลอง 
        - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน         
         
      2.2  งานพัฒนารายได้ 
       - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       - งานพัฒนารายได้ 
       - งานควบคุมการค้าและค่าปรับ 
       - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 
       2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
        - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
        - งานพัสดุ 
        - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
          และยานพาหนะ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
3. กองช่าง 
    3.1  งานก่อสร้าง 
           -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน      
           -  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ    
           -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม 
    3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
            -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
            -  งานวิศวกรรม                                                   
            -  งานประเมินราคา 
            -  งานควบคมุการก่อสร้างอาคาร                    
            -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์      
            -  งานออกแบบ 
    3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
            -  งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา 
            -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร                    
            -  งานระบายน้ า 
            -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
   3.4  งานผังเมือง 
            -  งานส ารวจและแผนที่ 
            -  งานวางผังพัฒนาเมือง               
            -  งานควบคุมทางผังเมือง 
            -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง   
 

3. กองช่าง 
    3.1  งานแบบแผนและก่อสร้าง 
           -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน      
           -  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ    
           -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม 
    3.2   งานควบคุมอาคาร 
            -  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
            -  งานวิศวกรรม                                                   
            -  งานประเมินราคา 
            -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร                    
            -  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์      
            -  งานออกแบบ 
    3.3  งานสาธารณูปโภค 
            -  งานประสานสาธารณูปโภคและ
กิจการประปา 
            -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร                    
            -  งานระบายน้ า 
            -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
   3.4  งานผังเมือง 
            -  งานส ารวจและแผนที่ 
            -  งานวางผังพัฒนาเมือง               
            -  งานควบคุมทางผังเมือง 
            -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง   
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    4.1  งานบริหารงานการศึกษา 
            -  งานบริหารวิชาการ 
            -  งานนิเทศการศึกษา            
            -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
   4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
            -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และ
เครือข่าย  
                ทางการศึกษา 
            -  งานกิจการศาสนา 
            -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม                 
            -  งานกิจการเด็กและเยาวชน             
            -  งานกีฬาและนันทนาการ  
  4.3  งานกิจการโรงเรียน 
            -  งานจัดการศึกษา 
            -  งานพลศึกษา 
            -  งานทดสอบประเมินผลและ
ตรวจวัดโรงเรียน                 
            -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา             
            -  งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
 
 5.กองสวัสดิการสังคม 
     5.1.  งานส่งเสริมสวสัดิการสังคม   
          -  งานแผนการพัฒนาสังคม  
          -  งานจัดการสวัสดิการสังคม 
     5.2   งานพัฒนาชุมชน 
          -  งานแผนชุมชน  
          -  งานจัดระเบียบชุมชน 
     5.3.  งานสังคมสงเคราะห์   
         -  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
         -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และ   
            คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
     

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    4.1  งานบริหารการศึกษา 
            -  งานบริหารวิชาการ 
            -  งานนิเทศการศึกษา            
            -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 
   4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
            -  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และ
เครือข่าย  
                ทางการศึกษา 
            -  งานกิจการศาสนา 
            -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม                 
            -  งานกิจการเด็กและเยาวชน             
            -  งานกีฬาและนันทนาการ  
  4.3  งานกิจการโรงเรียน 
            -  งานจัดการศึกษา 
            -  งานพลศึกษา 
            -  งานทดสอบประเมินผลและ
ตรวจวัดโรงเรียน                 
            -  งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา             
            -  งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
 
 5.กองสวัสดิการสังคม 
     5.1.  งานส่งเสริมสวสัดิการสังคม   
          -  งานแผนการพัฒนาสังคม  
          -  งานจัดการสวัสดิการสังคม 
     5.2   งานพัฒนาชุมชน 
          -  งานแผนชุมชน  
          -  งานจัดระเบียบชุมชน 
     5.3.  งานสังคมสงเคราะห์   
         -  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
         -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และ   
            คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5.4.  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   
          -  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
          -  งานพัฒนาสตรี 
          -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก      
             สตรี คนชรา และผู้ประสบปัญหา  
             ความยากจน 

   5.4.  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ               
          -  งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
          -  งานพัฒนาสตรี 
          -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก      
             สตรี คนชรา และผู้ประสบปัญหา  
             ความยากจน 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้าน 
      งบประมาณ    
    - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน   
      งบประมาณ 
    - งานตรวจสอบการก่อหนี้ผูกพัน 
      งบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและ  
      การจ่ายเงินทดรองราชการ 
    - งานตรวนสอบงบประมาณรายได้ รายจ่าย 
      และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
   - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านบัญชี 
   - งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการ 
   - งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี 
     การท าสัญญา การเบิกจ่ายการลงบัญชี  
   - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านพัสดุ 
   - งานตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ 
   - งานตรวจสอบการใช้และเก็บรักษา  
     ยานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตาม   
     ระเบียบของทางราชการ 
  -  งานตรวจสอบการจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง 
     พัสดุ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้าน 
      งบประมาณ    
    - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน   
      งบประมาณ 
    - งานตรวจสอบการก่อหนี้ผูกพัน 
      งบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและ  
      การจ่ายเงินทดรองราชการ 
    - งานตรวนสอบงบประมาณรายได้ รายจ่าย 
      และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
   - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านบัญชี 
   - งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการ 
   - งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี 
     การท าสัญญา การเบิกจ่ายการลงบัญชี  
   - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านพัสดุ 
   - งานตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ 
   - งานตรวจสอบการใช้และเก็บรักษา  
     ยานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตาม   
     ระเบียบของทางราชการ 
  -  งานตรวจสอบการจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง 
     พัสดุ 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละ
ส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  ดังนี้ 
   

 
ส่วนราชการ 

ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง/
ประเภท/สายงาน 

กรอบ 
อัตราก าลัง 
ที่ต้องการ 

 
ผลการวิเคราะห์ 

 
หมายเหตุ 

อบต. 
ขามเฒ่า 

นักบริหารงานท้องถิ่น  
(ปลัด อบต.) 
- ระดับกลาง 
- บริหารท้องถิ่น 
- ผู้บริหาร 

1 ตามโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามัญ สายงานผู้บริหาร 
ตามปริมาณงาน และภาระหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
มากพอ และยังคงก าหนดต าแหน่ง
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ต่อไป 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

ส านักปลัด 
อบต. 

นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าส านักปลัด) 
- ระดับ ต้น 
- อ านวยการท้องถิ่น 
- ผู้บริหาร 

1 ตามโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง ซึ่งเป็นสาย
งานผู้บริหารมีความจ าเป็นตาม
ปริมาณงาน และภาระหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มากพอ 
และยังคงก าหนดต าแหน่งในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ต่อไป 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

- งานบริหาร
ทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป 
- ระดับช านาญการ 
- วิชาการ 
- ผู้ปฏิบัติ 

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 100,140 
= 1.21 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

 เจ้าพนักงานธุรการ 
- ระดับช านาญงาน 
- ทั่วไป 
- ผู้ปฏิบัติ  
 

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 123,205 
= 1.49 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 
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ส่วนราชการ 

ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง/
ประเภท/สายงาน 

กรอบ 
อัตราก าลัง 
ที่ต้องการ 

 
ผลการวิเคราะห์ 

 
หมายเหตุ 

 พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานจ้างทั่วไป 

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 91,200 
= 1.10 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

งานบริหาร 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 

นักทรัพยากรบุคคล 
- ระดับช านาญการ 
- วิชาการ 

- ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 167,460 
= 2.02 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

งาน
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 
- ระดับช านาญการ 
- วิชาการ 

- ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 155,380 
= 1.88 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

งานนิติการ นิติกร 
- ระดับปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 
- วิชาการ 

- ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 132,000 
= 1.59 

ว่าง 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

นักปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- ระดับปฏิบัติการ 
- วิชาการ 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 326,690 
= 3.95 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

งาน
บริหารงาน
สาธารณสุข 

นักวิชาการสาธารณสุข 
- ระดับช านาญการ 
- วิชาการ 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 188,280 
= 2.27 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

นักวิชาการเกษตร 
- ระดับปฏิบัติการ 
- วิชาการ 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 107,420 
= 1.30 
 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 
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ส่วนราชการ 

ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง/
ประเภท/สายงาน 

กรอบ 
อัตราก าลัง 
ที่ต้องการ 

 
ผลการวิเคราะห์ 

 
หมายเหตุ 

กองคลัง นักบริหารงานการคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
- ระดับ ต้น 
- อ านวยการท้องถิ่น 
- ผู้บริหาร 

1 ตามโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง ซึ่งเป็นสาย
งานผู้บริหารมีความจ าเป็นตาม
ปริมาณงาน และภาระหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มากพอ 
และยังคงก าหนดต าแหน่งในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ต่อไป 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

งานการเงิน
และบัญชี 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
- ระดับช านาญการ 
- วิชาการ 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 241,980 
= 2.92 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

งานพัฒนา
รายได้ 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- ระดับช านาญงาน 
- ทั่วไป 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 217,385 
= 2.63 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

งานพัสดุ 
และทรัพย์สิน 

เจ้าพนักงานพัสดุ 
- ระดับช านาญงาน 
- ทั่วไป 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 166,700 
= 2.01 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

กองช่าง นักบริหารงานช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 
- ระดับ ต้น 
- อ านวยการท้องถิ่น 
- ผู้บริหาร 

1 ตามโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง ซึ่งเป็นสาย
งานผู้บริหารมีความจ าเป็นตาม
ปริมาณงาน และภาระหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มากพอ 
และยังคงก าหนดต าแหน่งในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ต่อไป 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 
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ส่วนราชการ 

ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง/
ประเภท/สายงาน 

กรอบ 
อัตราก าลัง 
ที่ต้องการ 

 
ผลการวิเคราะห์ 

 
หมายเหตุ 

-งานแบบแผน
และก่อสร้าง 
-งานควบคุม
อาคาร 
-งาน
สาธารณูปโภค 
-งานผังเมือง 

นายช่างโยธา 
- ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญ
งาน 
- ทั่วไป 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 162,390 
= 1.96 

ว่าง 

-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบ
และควบคมุ
อาคาร 
-งานประสาน
สาธารณูปโภค 
-งานผังเมือง 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
พนักงานจ้างทั่วไป 

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 162,390 
= 1.96 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักบริหารงานการศึกษา 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 
- ระดับ ต้น 
- อ านวยการท้องถิ่น 
- ผู้บริหาร 

1 ตามโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง ซึ่งเป็นสาย
งานผู้บริหารมีความจ าเป็นตาม
ปริมาณงาน และภาระหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มากพอ 
และยังคงก าหนดต าแหน่งในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ต่อไป 

ว่าง 
ขอให้ 
กสถ.
สอบแข่งขั
น 

- งานบริหาร 
การศึกษา 
- งานส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

นักวิชาการศึกษา 
- ระดับช านาญการ 
- วิชาการ 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 169,320 
= 2.04 

ว่าง 
ขอให้ 
กสถ.
สอบแข่งขั
น 

-งานกิจการ
โรงเรียน 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 154,460 
= 1.87 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 
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ส่วนราชการ 
ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง/

ประเภท/สายงาน 
กรอบ 

อัตราก าลัง 
ที่ต้องการ 

 
ผลการวิเคราะห์ 

 
หมายเหตุ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม 
(ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม) 
- ระดับ ต้น 
- อ านวยการท้องถิ่น 
- ผู้บริหาร 

1 ตามโครงสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง ซึ่งเป็นสาย
งานผู้บริหารมีความจ าเป็นตาม
ปริมาณงาน และภาระหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มากพอ 
และยังคงก าหนดต าแหน่งในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ต่อไป 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

- งานส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนา
ชุมชน 
- งานสังคม
สงเคราะห ์
 - งานส่งเสริม
อาชีพและ
พัฒนาสตร ี

นักพัฒนาชุมชน 
- ระดับช านาญการ 
- วิชาการ 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 132,300 
= 1.60 
 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

- งานส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนา
ชุมชน 
- งานสังคม
สงเคราะห ์
 - งานส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ 

เจ้าพัฒนาพัฒนาชุมชน 
- ระดับทั่วไป 
- วิชาการ 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 132,300 
= 1.60 
 

มีคนครอง
ต าแหน่ง 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 
- ระดับช านาญการ 
- วิชาการ 

 - ผู้ปฏิบัต ิ

1 ปริมาณงานตามภาระหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลปริมาณงาน 
= 133,200 
= 1.61 
 

ว่าง 

 
 จากการส ารวจข้อมูลสถิติปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการโดยแยกตามลักษณะงานจะเห็นได้ว่า
ปริมาณงานที่จัดเก็บได้อยู่ในระดับที่อัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอแล้ว และมีความเหมาะสมกับปริมาณ
งานจึงไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดอัตราก าลังที่มีอยู่เดิม  
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
 

ส่วนราชการ 
 

 
กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

 
 
 

de]y’gf
b, 

ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี 
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง 
ระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดอบต.(00)         
ปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 - - -  
รวม 1 1 1 1 - 

 
- -  

ส านักปลัด อบต. (01)         
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.สป.) 

((((หน.สป.) (นักบริหารงานท่ัวไป) ระดับต้น 
 

1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
 

1 1 1 1 - - -  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
นิติกรปฏิบตัิการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่าง 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
Oyd;n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 - - -  
 
 
 
 
 
 

นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบัติการ 
Oyd;n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 1 - - -  
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 

1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  

    
  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1
 1 - - - 

        
พนักงานขับรถยนต ์
 

1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 1 1 1 +1 - -  

รวม 11 11 11 11 +1 
 

- -  
กองคลัง (04)         
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น(ผอ.กองคลัง) 1 1 1 1 - - -  
นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  

 เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 1 1 1 1 - - -  
รวม 4 4 4 4 - - -  

กองช่าง(05)         
นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น(ผอ.กองช่าง) 1 1 1 1 - - - 

 
 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 -  
 
 
 

- - 
- 

ว่าง 
พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ)         
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  

รวม 3 3 3 3 -  - -  
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ส่วนราชการ 
 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(08)         
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผอ.กองการศึกษา)
ษการ 

1 1 1 1 - - - ว่าง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

        
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 1 1 1 1 - - - ว่าง 

รวม 3 3 3 3 - - -  
กองสวัสดิการสังคม(11)         
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น(ผอ.กองสวัสดิการสังคม 1 1 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

- - - ว่าง 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 1 1 

 
1 

1 
 

1 

1 
 

1 

- 
- 

- -  
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน 1 1 1 1 - 

 
- -  

รวม 3 3 3 3 - 
 

- -  
หน่วยตรวจสอบภายใน(12)         
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - ว่าง 

รวม 1 1 1 1 - - -  
รวมท้ังสิ้น 26 26 26 26  +1 - -  
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-3------                    

10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง   3  ปี 

 
 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น(ระดับกลาง)   

ส านักปลดั อบต. 
นักบรหิารงานทั่วไป   

(อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  

(อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  
 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง  

(อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  
 

กองการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักบริหารงานการศกึษา  
(อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  

 

กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

(อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น)  
  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
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โครงสร้างส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

วิชาการ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน 1 7 1 - 1 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) (1) 

(งาน) บริหารงานท่ัวไป (งาน)  นโยบายและแผน 

 
(งาน) กฎหมายและคด ี

 
(งาน) บริหาร     
งานบุคคล 

 

(งาน) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

นัก.วิเคราะห์นโยบายและแผน  
(ปก./ชก.) (1) 

นิติกร   
(ปก./ชก.) (1) 

 

นัก.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปก./ชก.) (1) 
 

- นักจัดการงานทั่ว (ปก./ชก.) (1) 
- จพง. ธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
- พนักงานขับรถยนต ์
 

(งาน) ส่งเสริมการเกษตร 

 

นักวชิาการเกษตร 
(ปก./ชก.) (1) 

 

(งาน) สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

นักวิชาการสาธารณสขุ 
(ปก./ชก.) (1) 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 
(ปก./ชก.) (1)  
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โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

     
        

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ระดับ อ านวยการ
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

วิชาการ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน 1 1 2 - - 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) (1) 

(งาน) การเงิน (งาน)  บัญชี 
 

(งาน) พัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 

(งาน) ทะเบยีนทรัพย์สินและพัสด ุ
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) จพง.จัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) (1) 

 

จพง.พัสดุ (ปง./ชง.) (1) 
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โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
 
 

 
 
 
 

 
 

ระดับ อ านวยการ
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

วิชาการ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน 1 - 1 - 1 

   -  นายช่างโยธา   (ปง./ชง.) (1) 
   -  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) (1) 

(งาน) ก่อสร้าง (งาน)  ออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

(งาน) ประสานสาธารณูปโภค 
 

(งาน) ผังเมือง 
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โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ระดับ อ านวยการ
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

วิชาการ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน 1 1 - - 1 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน้) (1) 

(งาน) บริหารการศึกษา (งาน)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

(งาน) กิจการโรงเรียน 
 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 

     - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
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           โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
       
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 

 

ระดับ อ านวยการ
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

วิชาการ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน 1 1 1 - - 

ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) (1) 

(งาน) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม (งาน) สังคมสงเคราะห ์
 

(งาน) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

  - นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1) 
 -  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (ปง./ชง.) (1) 

 

(งาน) พัฒนาชุมชน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ระดับ อ านวยการ
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

วิชาการ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ทั่วไป 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

จ านวน - 1 - - - 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1)  

(งาน)  ตรวจสอบภายใน 
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
(ปก./ชก.) (1) 
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12.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทัศนะคติที่ดี มีคุณธรรมและ จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ต าบลตามที่กฎหมายก าหนด โดย มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากจะ
พัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการ ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร 
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลต้องตระหนักถึงการพัฒนา
ตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนา
ระบบราชการส่วน ท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดย
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ีอประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน โดย 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสมารถ เข้า
ตรวจการท างานได้ตลอด จนเปิดกว้างให้กลไกลหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้  เข้ามามี
ส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินการแทน 
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบใน ลักษณะเครือข่ายมากว่า
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายใน  ภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

2. ยึดประชานเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอ 
ว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่  ต้อง
รอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ  ต้องการ
ของประชาชน พร้อมทั้งมีการอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้ บริการต่างๆ 
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ ตลอดเวลาตามความ
ต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อด้วย  ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ 
โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

3. องค์กรที่ทีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ ในการ  ตอบโต้
กลับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ ตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่  สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
  โดยวิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1.การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
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  2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

  3. การศึกษา หรือดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยู่ในความสนใจ
และเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพราชการ  

  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

  5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
  6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

13.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย             
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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