
แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบรหิารส่วนต าบลช่อระกา   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

      

 

แผนอัตราก าลัง 3 ป ี

ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบรหิารส่วนต าบลช่อระกา   ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

      

ค าน า 

  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดให้  แผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรตรวจสอบ
กำรใช้ต ำแหน่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้เป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ  มีประสิทธิภำพ  ตลอดจนเพ่ือควบคุมภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ให้เกินกว่ำร้อยละ  ๔๐  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมมำตรำ  ๓๕  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ในแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  ก ำหนดให้แสดงข้อมูล
อัตรำก ำลังทั้งข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำงให้อยู่ในฉบับเดียวกัน  ซึ่งได้แก่  ข้อมูลต ำแหน่งและอัตรำของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน  ข้ำรำชกำรครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ลูกจ้ำง  
และพนักงำนจ้ำงทุกประเภท  ทั้งที่ตั้งจ่ำยจำกหมวดเงินเดือน  ค่ำจ้ำงของท้องถิ่นและที่ตั้งจ่ำยจำกำรได้รับจัดสรร
เงินเดือน  ค่ำจ้ำงจำกเงินอุดหนุนรัฐบำล  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงได้จัดท ำ อัตรำก ำลัง ๓ ปี 
ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   ขึ้นเพ่ือใช้ประกอบในกำรบริหำรงบประมำณ  ด้ำนบุคลำกร  ท ำให้กำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ มี
ประสิทธิภำพ  มีควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็น
อย่ำงดี 

 

                                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
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สารบัญ 
      หน้ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล  ๑ 
2 วัตถุประสงค์ ๒ 
 2.1 วัตถุประสงค์จำกกำรท ำงำนแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ๒ 
 2.2 ประโยชน์จำกกำรท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ๒ 
3. กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ๓  
 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 5 
 3.2 ขอบเขตและแนวทำงจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 1๓ 
 3.3 ควำมส ำคัญของกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคน 14 
 3.4 กระบวนกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 1๕ 
4. สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1๖ 
5. ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ๑๙ 
6. ภำรกิจหลัก และภำรกิจรอง 2๘ 
7. สรุปปัญหำและแนวทำงในกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกรอบอัตรำก ำลัง ๒๙ 
8. โครงสร้ำงกำรก ำหนดส่วนรำชกำร ๓๒ 
9. ภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 4๒ 
10.แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ๔๘ 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต ำแหน่งและกำรก ำหนดเลขที่ต ำแหน่งในส่วนรำชกำร ๕๔ 
12. แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น     ๕๙ 
13. ประกำศคุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำง       ๖๑       
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๑. หลักการและเหตุผล   
กำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังของหน่วยงำนรัฐ เป็นสิ่งที่ส ำคัญและต้องด ำเนินกำรต่อเนื่อง เนื่องจำก

กำรก ำหนดอัตรำก ำลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน  ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิกำรอ่ืน ๆ อีกมำกมำย ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบกับ แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 – 2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยำยน  2560    
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ  2561 – 2563   
ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรำก ำลังฉบับเดิมเป็นส ำคัญ  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังของหน่วยงำนให้มี
ควำมสมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยใช้หลักกำรและวิธีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ  2561 – 2563  ดังนี้ 

    ๑.1 ประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  (ก.กลำง)  เรื่อง  มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับอัตรำต ำแหน่ง  ก ำหนดให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  ก ำหนดต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ว่ำจะมีต ำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนเท่ำใด ให้ค ำนึงถึง
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ ควำมยำก ปริมำณและคุณภำพของงำน ตลอดจนทั้งภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ. , เทศบำล , อบต. และเมืองพัทยำ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ. , เทศบำล , อบต. และเมืองพัทยำ)  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้ใน
กำรก ำหนดต ำแหน่ง   โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น   (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  (ก.กลำง)  ก ำหนด 

      ๑.2 คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ( ก.กลำง) ได้มีมติเห็นชอบประกำศกำร
ก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ. , 
เทศบำล , อบต. และเมืองพัทยำ)  จัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำหนด
ต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  โดยเสนอให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบจ. , เทศบำล , 
อบต. และเมืองพัทยำ) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เพ่ือวิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบำล , อบต. และเมืองพัทยำ)   วิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคน วิเครำะห์กำรวำง
แผนกำรใช้ก ำลังคน จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง และก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วน
ต ำบล  ตำมแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี 

    1.3 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   จึงได้จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ  2561 – 2563 ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ   
  ๒.๑ เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ มีโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนและระบบงำนที่เหมำะสม  ไม่ซ้ ำซ้อน 
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๒.๒ เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  มีกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรจัดอัตรำก ำลัง  โครงสร้ำงให้ 
เหมำะสมกับอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท  และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด)  สำมำรถตรวจสอบกำรก ำหนด 
ต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นว่ำถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ 

๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 

๒.๕ เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  สำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลัง  ในกำรบรรจุแต่งตั้ง 
ข้ำรำชกำรเพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เกิดประโยชน์ต่อประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ มีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีกำรลดภำรกิจและยุบเลิก
หน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็นกำรปฏิบัติภำรกิจ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 

๒.๖ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สำมำรถควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้ 
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2.7 เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   ด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังบุคลำกรให้เหมำะสม  
กำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ    และสำมำรถควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2.8 เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  มีกำรก ำหนดต ำแหน่งอัตรำก ำลังของบุคลำกรที่ 
สำมำรถตอบสนองกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบำยของรัฐบำล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

๑) ผู้บริหำร  และพนักงำนส่วนต ำบล   ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจชัดเจนถึงกรอบอัตรำก ำลังคน  
ต ำแหน่งและหน้ำที่รับผิดชอบที่เหมำะสมตำมปริมำณและคุณภำพที่ต้องกำร 

2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  มีอัตรำก ำลังที่เหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร สร้ำง 
ขวัญก ำลังใจ และเก็บรักษำคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงำน 

3) กำรจัดท ำแผนก ำลังท ำให้สำมำรถพยำกรณ์สิ่งที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต  และสำมำรถเตรียมกำรรองรับ 
กับเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำได้ 

4) กำรจัดท ำแผนก ำลัง ท ำให้ทรำบข้อมูลพ้ืนฐำนทั้งด้ำน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส และอุปสรรค ของ 
ทรัพยำกรบุคคลที่มอียู่ในปัจจุบัน และในอนำคต สำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้อง
กับสภำวะแวดล้อมต่ำง ๆ  

๕) กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล และวำงแผนให้สอดคล้อง 
กับกำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมกำรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ น ำไปสู่เป้ำหมำยในภำพรวมได้ 

๖) เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงำนอื่น ๆ  ในภำครำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  โดยคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังซึ่งประกอบด้วย     
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประธำน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หัวหน้ำส่วนรำชกำร เป็นกรรมกำร และมี
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  3 ปี โดยมีขอบเขต
เนื้อหำครอบคลุมในเรื่องต่ำง ๆ  ดังต่อไปนี้  
  3.1 วิเครำะห์ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตำมพระรำชบัญญัติแผน
และขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  แผนพัฒนำต ำบล  นโยบำยของ
รัฐบำล  นโยบำยผู้บริหำร  และสภำพปัญหำในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมพันธกิจที่ตั้งไว้จ ำเป็นต้องจัดสรรอัตรำก ำลังตำมหน่วยงำนต่ำง 
ๆ ให้เหมำะสมกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร โดยมุมมองนี้เป็นกำรพิจำรณำว่ำงำนในปัจจุบันที่ด ำเนินกำรอยู่นั้นครบถ้วน
และตรงตำมภำรกิจหรือไม่ อย่ำงไร หำกงำนที่ท ำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภำรกิจในอนำคตต้องมีกำรวำงแผนกรอบ
อัตรำก ำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตำมทิศทำงในอนำคตรวมถึงหำกงำนในปัจจุบันบำงส่วนไม่ต้องด ำเนินกำรแล้ว   อำจท ำให้
กำรจัดสรรก ำลังคนของบำงส่วนรำชกำรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมในเรื่องก ำลังคนให้รองรับ
สถำนกำรณ์ในอนำคต 
  3.2 ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดระบบงำน  เพ่ือรองรับภำรกิจตำม
อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้สำมำรถแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
  3.3 กำรวิเครำะห์ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยของก ำลังคน : Supply pressure เป็นกำรน ำประเด็นค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรเข้ำมำร่วมในกำรพิจำรณำ เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ก ำหนด
ต ำแหน่งในสำยงำนต่ำง ๆ จ ำนวนต ำแหน่ง  และระดับต ำแหน่งให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ปริมำณ
งำน  และคุณภำพของงำน  รวมทั้งสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของกลุ่มงำนต่ำง ๆ ในส่วนนี้จะค ำนึงถึง 
    3.3.1 จัดระดับชั้นงำนที่เหมำะสม ในพิจำรณำถึงต้นทุนต่อกำรก ำหนดระดับชั้นงำนในแต่ละประเภท 
เพ่ือให้กำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรปรับระดับชั้นงำนเป็นไปอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพสูงสุด 
    3.3.2 กำรจัดสรรประเภทของบุคลำกรส่วนท้องถิ่น (ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำร
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพนักงำนจ้ำง) โดยหลักกำรแล้ว กำรจัดประเภทลักษณะงำนผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภำพ และต้นทุนในกำรท ำงำนขององค์กร ดังนั้นในกำรก ำหนดอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละส่วนรำชกำรจะต้องมีกำรพิจำรณำว่ำต ำแหน่งที่ก ำหนดในปัจจุบันมีควำมเหมำะสมหรือหรือควรเปลี่ยนลักษณะ
กำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดย   ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำยตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  3.4 กำรวิเครำะห์กระบวนกำรและเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรน ำข้อมูลเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำม
กระบวนกำรจริง ( Work process ) ในอดีต เพ่ือวิเครำะห์ปริมำณงำนต่อบุคคลจริง โดยสมติฐำนว่ำ งำนใดที่ต้องมี
กระบวนกำรและใช้เวลำที่ใช้มำกกว่ำโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรำก ำลังคนมำกกว่ำ อย่ำงไรก็ดีในภำครำชกำรส่วน
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ท้องถิ่นนั้นงำนบำงประเภท เช่น งำนก ำหนดนโยบำย งำนมำตรฐำน งำนเทคนิคด้ำนช่ำง หรืองำนบริกำรบำงประเภทไม่
สำมำรถก ำหนดเวลำมำตรฐำนได้ ดังนั้น กำรค ำนวณเวลำที่ใช้ในกรณีของภำครำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท ำได้เพียงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative information) มำกกว่ำจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในกำรก ำหนดค ำนวณอัตรำก ำลังต่อหน่วยงำนจริง
เหมือนในเอกชน นอกจำกนั้นก่อนจะค ำนวณเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนแต่ละส่วนรำชกำรจะต้องพิจำรณำปริมำณงำน 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติว่ำมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนหรือไม่ เพรำะในบำงครั้งอำจเป็นไปได้ว่ำงำนที่ปฏิบัติ
อยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงำนโครงกำรพิเศษหรืองำนของหน่วยงำนอ่ืน ก็มีควำมจ ำเป็นต้องมำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำด้วย  
  3.5 กำรวิเครำะห์ผลงำนที่ผ่ำนมำเพ่ือประกอบกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นกำรน ำผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของแต่ละส่วนรำชกำร และพันธกิจขององค์กรมำยึดโยงกับจ ำนวนกรอบอัตรำก ำลังที่ต้องใช้ส ำหรับกำรสร้ำง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตำมเป้ำหมำย โดยสมติฐำนที่ว่ำ หำกผลงำนที่ผ่ำนมำเปรียบเทียบกับผลงำนในปัจจุบันและ
อนำคตมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ อำจต้องมีกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรก ำหนด/เกลี่ยอัตรำก ำลังใหม่ เพื่อให้
เกิดกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและสนับสนุนกำรท ำงำนตำมภำรกิจของส่วนรำชกำรและองค์กรอย่ำงสูงสุด 
  3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกควำมคิดเห็นแบบ 360 องศำ เป็นกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือประเด็นต่ำง ๆ  อย่ำงเรื่องกำรบริหำรงำน  งบประมำณ  คน  มำพิจำรณำอย่ำงน้อยใน  3 ประเด็น ดังนี้ 
        3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และกำรจัดสร้ำงองค์กร เนื่องจำกกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและกำรแบ่งงำนใน
พ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นอย่ำงมำก เช่น หำกก ำหนดโครงสร้ำงที่มำกเกินไปจะท ำให้เกิด
ต ำแหน่งขึ้นตำมมำอีกไม่ว่ำจะเป็นงำนหัวหน้ำฝ่ำย งำนธุรกำร สำรบรรณ และบริหำรทั่วไปในส่วนรำชกำรนั้น ซึ่งอำจมี
ควำมจ ำเป็นต้องทบทวนว่ำกำรก ำหนดโครงสร้ำงในปัจจุบันของแต่ละส่วนรำชกำรนั้นมีควำมเหมำะสมเพียงใด 
        3.6.2 เรื่องกำรเกษียณอำยุรำชกำร เนื่องจำกหลำย ๆ ส่วนรำชกำรในปัจจุบันมีข้ำรำชกำรผู้สูงอำยุ
จ ำนวนมำก ดังนั้น อำจต้องมีกำรพิจำรณำถึงกำรเตรียมกำรเรื่องกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำร ทั้งนี้ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรปรับต ำแหน่งที่เหมำะสมขึ้นทดแทนต ำแหน่งที่จะเกษียณอำยุไป เป็นต้น 
        3.6.3 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกำรสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในส่วนรำชกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรนั้น ๆ ผ่ำนกำรส่งแบบสอบถำมหรือกำรสัมภำษณ์ซึ่งมุมมองต่ำง ๆ อำจ
ท ำให้กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
  3.7 กำรพิจำรณำเปรียบเทียบกับกรอบอัตรำก ำลังขององค์กรอ่ืน ๆ  กระบวนกำรนี้เป็นกระบวนกำร
น ำข้อมูลของอัตรำก ำลังในหน่วยงำนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น กำรเปรียบเทียบจ ำนวนกรอบอัตรำก ำลังของงำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ใน  อบต.ก  และงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ใน  อบต.ข ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบคล้ำยกัน โดยสมมติฐำนที่ว่ำแนวโน้มของ
กำรใช้อัตรำก ำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงำนและปริมำณงำนแบบเดียวกันน่ำจะมีจ ำนวนและกำรก ำหนดต ำแหน่ง
คล้ำยคลึงกัน 

3.8 ให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นมีแผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกคน  โดย 
จะต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังไม่มุ่งเน้นในเรื่องกำรเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ ำนวนกรอบ
อัตรำก ำลังเป็นส ำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ส่วนรำชกำรพิจำรณำกำรก ำหนดต ำแหน่งที่เหมำะสม (Right Jobs) 
มำกกว่ำกำรเพ่ิม/ลดจ ำนวนต ำแหน่ง ตัวอย่ำงเช่น กำรวิเครำะห์ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยแล้วพบว่ำกำรก ำหนดกรอบต ำแหน่งใน
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ประเภททั่วไปอำจมีควำมเหมำะสมน้อยกว่ำกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำกำรในบำงลักษณะงำน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนที่
ไม่แตกต่ำงกันมำก รวมถึงในกำรพิจำรณำที่กระบวนกำรท ำงำนก็พบว่ำเป็นลักษณะงำนในเชิงกำรวิเครำะห์ในสำยอำชีพ
มำกกว่ำงำนในเชิงปฏิบัติงำน และส่วนรำชกำรอ่ืนก็ก ำหนดต ำแหน่งในงำนลักษณะนี้เป็นต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ถ้ำ
เกิดกรณีเช่นนี้ก็น่ำจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังในลักษณะงำนนี้เป็นต ำแหน่งประเภทวิชำกำร โดย
ไม่ได้เพ่ิมจ ำนวนต ำแหน่งของส่วนรำชกำรเลย โดยสรุปอำจกล่ำวได้ว่ำ กรอบแนวคิดกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง 
(Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรสำมำรถมีข้อมูลเชิงวิเครำะห์อย่ำง
เพียงพอในกำรที่จะอธิบำยเหตุผลเชิงวิชำกำรส ำหรับกำรวำงแผนกรอบอัตรำก ำลังที่เหมำะสมตำมภำรกิจงำนของแต่ละ
ส่วนรำชกำร นอกจำกนั้นกำรรวบรวมข้อมูลโดยวิธีกำรดังกล่ำวจะท ำให้ส่วนรำชกำร สำมำรถน ำข้อมูลเหล่ำนี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 

-กำรใช้ข้อมูลที่หลำกหลำยจะท ำให้เกิดกำรยอมรับได้มำกกว่ำโดยเปรียบเทียบหำกจะต้องมีกำรเกลี่ย 
อัตรำก ำลังระหว่ำงหน่วยงำน 

-กำรจัดท ำกระบวนกำรจริง  (Work process) จะท ำให้ได้เวลำมำตรฐำนที่จะสำมำรถน ำไปใช้วัด 
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคคลได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงในระยะยำว ส่วนรำชกำรสำมำรถน ำผลกำร  จัดท ำ
กระบวนกำรและเวลำมำตรฐำนนี้ไปวิเครำะห์เพ่ือกำรปรับปรุงกระบวนกำร (Process Re-engineer) อันจะน ำไปสู่กำร
ใช้อัตรำก ำลังที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

-กำรเก็บข้อมูลผลงำน จะท ำให้สำมำรถพยำกรณ์แนวโน้มของภำระงำน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนำคต 
ต่อส่วนรำชกำรในกำรเตรียมปรับยุทธศำสตร์ในกำรท ำงำน เพื่อรองรับภำรกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 1) กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนก ำลังคนในภำพรวมขององค์กร ซึ่ง
นักวิชำกำรในต่ำงประเทศ นักวิชำกำรไทย และองค์กรต่ำงๆ ได้ให้ควำมหมำย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ควำมหมำยของกำร
วำงแผนก ำลังคน คือ “กระบวนกำรที่เป็นระบบในกำรระบุควำมต้องกำรทุนมนุษย์ เพ่ือมำท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
องค์กร และด ำเนินกำรพัฒนำกลยุทธ์ต่ำงๆ เพ่ือให้บรรลุควำมต้องกำรดังกล่ำว” ดังนั้นในกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง
ในควำมหมำยนี้อำจหมำยถึงกระบวนกำรก ำหนดจ ำนวนและคุณภำพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องกำรเพ่ือให้สำมำรถ
ท ำงำนได้ตำมเป้ำหมำยขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ ควำมหมำยของกำร
วำงแผนก ำลังคน คือ “กำรวำงกลยุทธ์ด้ำนก ำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทำงธุรกิจขององค์กร โดยกำรวิเครำะห์สภำพ
ก ำลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับควำมต้องกำรก ำลังคนในอนำคตว่ำมีส่วนต่ำงของควำมต้องกำร
อย่ำงไร เพ่ือที่จะพัฒนำหรือวำงแผนด ำเนินกำรให้องค์กรบรรลุภำรกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่วำงไว้” โดยกำร
ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังในควำมหมำยนี้อำจเป็นกำรหำควำมต้องกำรก ำลังในอนำคตที่จะท ำให้องค์กรบรรลุภำรกิจ 
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 
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 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ควำมหมำยกำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคลว่ำ “เป็นกระบวนกำรในกำร
ก ำหนดควำมต้องกำรบุคลำกรล่วงหน้ำในแต่ละช่วงเวลำว่ำ องค์กำรต้องกำรบุคลำกรประเภทใด จ ำนวนเท่ำไร และ
รวมถึงวิธีกำรในกำรได้มำซึ่งบุคลำกรที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำนี้ด้วย กำรได้มำซึ่งบุคลำกรนี้ รวมตั้งแต่กำรสรรหำคัดเลือก
จำกภำยนอกองค์กำร ภำยในองค์กำร ตลอดจนกำรพัฒนำเพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรภำยในให้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมที่ต้องกำร นอกจำกนั้น ยังรวมถึงกำรรักษำไว้ซึ่งบุคลำกร ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกบุคลำกรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กำร”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ควำมหมำยของกำรวำงแผนก ำลังคนในเอกสำรเรื่องกำรวำงแผนก ำลังคน
เชิงกลยุทธ์ในส่วนรำชกำร ว่ำหมำยถึง “กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบในกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ 
และอุปทำนด้ำนก ำลังคน เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก ำลังคนในจ ำนวนและสมรรถนะที่เหมำะสมมำ
ปฏิบัติงำนในเวลำที่ต้องกำร โดยมีแผนกำรใช้และพัฒนำก ำลังคนเหล่ำนั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง ทั้ งนี้เพ่ือ
ธ ำรงรักษำก ำลังคนที่เหมำะสมไว้กับองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ควำมหมำยของกำรวำงแผนก ำลังคน ในคู่มือกำร
จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ว่ำ กำรวำงแผนก ำลังคน (Manpower Planning) หรือกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองำน ในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ นโยบำย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้ำเพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบในกำรวิเครำะห์ และวิเครำะห์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทำนก ำลังงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดวิธีกำรที่จะให้ได้ก ำลั งคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำง
เพียงพอ หรือกล่ำวโดยทั่วไป กำรมีจ ำนวนและคุณภำพที่จะปฏิบัติงำนในเวลำต้องกำร  เป็นกระบวนกำรที่เก่ียวข้องกับ
กำรจัดสรรจ ำนวนอัตรำก ำลังที่เหมำะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่ต้องกำรเข้ำมำท ำงำนในองค์กรใน
ช่วงเวลำที่เหมำะสม เพ่ือปฏิบัติงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำร หรืออีกนัยหนึ่ง กำรวำงแผนก ำลังคนคือ วิธีกำรที่
จะให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนำบุคคลเหล่ำนั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
    (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
กำรวำงกรอบอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับภำระงำน โดยวำงประเภทของบุคลำกรภำครัฐตำมควำมเหมำะสมให้สอดรับ
กับแนวทำงกำรบริหำรภำครัฐแนวใหม่ ที่เน้นควำมยืดหยุ่น แก้ไขง่ำย กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร มีควำม
คล่องตัว และมีเจ้ำภำพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก ำหนดให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีด้วย ในกำร
ก ำหนดประเภทบุคลำกรภำครัฐ ควรเน้นใช้อัตรำก ำลังแต่ละประเภทอย่ำงเหมำะสมกับภำรกิจ โดยให้พิจำรณำกรอบให้
สอดคล้องกับยุทศำสตร์และแนวทำงพัฒนำ ภำรกิจและลักษณะงำนของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงำนในภำรกิจหลัก ลักษณะงำนที่เน้นกำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงำนวิชำกำร งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำยหรือลักษณะงำนที่มีควำมต่อเนื่องใน
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กำรท ำงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำรบังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นโดยก ำหนดต ำแหน่ง แต่ละประเภท
ของพนักงำนส่วนต ำบลไว้  ดังนี้ 

- สำยงำนบริหำรงำนท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สำยงำนอ ำนวยกำรท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร  ผู้อ ำนวยกำรกอง  
- สำยงำนวิชำกำร  ได้แก่ สำยงำนที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญำตรี 
- สำยงำนทั่วไปได้แก่ สำยงำนที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี 

 

ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ทักษะและประสบกำรณ์    จึงมีกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
ต่อเนื่องจนกว่ำจะเกษียณอำยุรำชกำร โดยไม่มีกำรก ำหนดอัตรำขึ้นมำใหม่  หรือก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมจำกที่มีอยู่เดิมและ
ให้ยุบเลิกต ำแหน่ง  หำกต ำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต ำแหน่งว่ำง   มีคนลำออก   หรือเกษียณอำยุรำชกำร  โดยก ำหนดเป็น 
๓  กลุ่ม  ดังนี้  

-   กลุ่มงำนบริกำรพ้ืนฐำน  
- กลุ่มงำนสนับสนุน 
- กลุ่มงำนช่ำง 

 

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงำนเสริมในภำรกิจรอง ภำรกิจสนับสนุน งำนที่มีก ำหนดระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำนเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตำมโครงกำรหรือภำรกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์กำรก ำหนดพนักงำนจ้ำงจะมี 3 
ประเภทแต่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำงด้วยบริบท ขนำด และปัจจัย
หลำยอย่ำง จึงก ำหนดจ้ำงพนักงำนจ้ำง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงำนจ้ำงประเภทจ้ำงตำมภำรกิจ 
- พนักงำนจ้ำงประเภทจ้ำงทั่วไป 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 กำรจัดสรรอัตรำก ำลังให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับภำระงำน ตลอดจนกำรก ำหนดสำยงำน
และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ให้ตรงกับบทบำท ภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำกยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก ำหนด
สำยงำนที่สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมำกที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล อันได้แก่   กำรโอน  
กำรย้ำย  กำรวำงแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ได้พิจำรณำ
ด้วยว่ำอัตรำก ำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณเป็นอย่ำงไรเพ่ือให้สำมำรถบริหำรก ำหนด
อัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจำรณำควำมเหมำะสมในเชิงคุณสมบัติ ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ กลุ่ม
อำชีพที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง ด ำรงต ำแหน่งในสังกัดส ำนักงำนปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องกำรวำงแผน  
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นโยบำย อ ำนวยกำรทั่วไป  กำรบริกำรสำธำรณะ งำนสนับสนุน ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุและแต่งตั้งจะ
ใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน  เพ่ือให้พนักงำนแต่ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็ม
ควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้  ประสบกำรณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง  คุณสมบัติ  ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงำน
ส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง ด ำรงต ำแหน่งในสังกัดกองคลัง จะเน้นควำมรู้ในเรื่องกำรเงิน  กำรบัญชี  กำรพัสดุ  กำร
จัดเก็บรำยได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละ
สำยงำน  เพ่ือให้พนักงำนแต่ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้  ประสบกำรณ์ที่แต่
ละคนม ี
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงำน
ส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง ด ำรงต ำแหน่งในสังกัดกองช่ำง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสำยงำนช่ำง  กำรก่อสร้ำง  กำร
ออกแบบ กำรส ำรวจ  กำรประมำณกำรรำคำ ฯลฯ  ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน  เพ่ือให้พนักงำนแต่ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถ
และตรงตำมควำมรู้  ประสบกำรณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำร
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ด ำรงต ำแหน่งในสังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องกำรวำงแผนกำรศึกษำ  กำรพัฒนำกำรศึกษำ  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญำ  กำร
บริกำรสำธำรณะ กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ  ส่วนวุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน  เพ่ือให้พนักงำนแต่ละต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็ม
ควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้  ประสบกำรณ์ที่แต่ละคนมี 

                             - กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ควำมรู้ ทักษะ วุฒิกำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง  ด ำรงต ำแหน่งในกองสวัสดิกำรสังคม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
กำรพัฒนำชุมชน  กำรสังคมสงเครำะห์  สวัสดิกำรเด็กและเยำวชน  ส่งเสริมและสวัสดิกำรสังคม ฯลฯ  ส่วนวุฒิ
กำรศึกษำ ที่ใช้ในกำรบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน  เพื่อให้พนักงำนแต่ละ
ต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มควำมสำมำรถและตรงตำมควำมรู้  ประสบกำรณ์ที่แต่ละคนมี 
 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับภำระงำน  จ ำเป็นต้องสร้ำงกระบวนกำร
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภำระงำนจริงของหน่วยงำน แบบ  360 องศำ โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลำคือ  มิติข้อมูล
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนำคต  ดังตำรำง 
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History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จำกไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่ำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ไม่อำจขึ้นอยู่กับกระบวนกำรใดกระบวนกำรหนึ่งอย่ำงตำยตัวได้ ต้องอำศัยกำรผสมผสำน
และควำมสอดคล้องสม่ ำเสมอ (Consistency) ของหลำยมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of 
Political and Social Science ที่ได้ให้ควำมเห็นว่ำ “กำรจัดสรรอัตรำก ำลังนั้นควรค ำนึงถึงปัจจัยและกระบวนกำร
ต่ำงๆ มำกกว่ำหนึ่งตัวในกำรพิจำรณำ” 

จำกมิติกำรพิจำรณำอัตรำก ำลังด้ำนบนนั้นสำมำรถน ำมำสร้ำง “กรอบแนวควำมคิดกำรวิเครำะห์
อัตรำก ำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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  เมื่อน ำกรอบแนวควำมคิดกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
มำพิจำรณำอัตรำก ำลังของหน่วยงำนโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้ำน สะท้อนและตรวจสอบควำมเหมำะสมของ
อัตรำก ำลัง ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
บรรลุผลตำมพันธกิจที่ตั้งไว้ จ ำเป็นต้องจัดสรรอัตรำก ำลัง ให้เหมำะสมกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร โดยจะเป็นกำร
พิจำรณำว่ำงำนในปัจจุบันที่ด ำเนินกำรอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตำมภำรกิจหรือไม่อย่ำงไร หำกงำนที่ท ำอยู่ในปัจจุบันไม่
ตรงกับภำรกิจในอนำคต ก็ต้องมีกำรวำงแผนกรอบอัตรำก ำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตำมทิศทำงในอนำคต รวมถึงหำกงำนใน
ปัจจุบันบำงส่วนไม่ต้องด ำเนินกำรแล้ว อำจท ำให้กำรจัดสรรก ำลังคนของบำงส่วนรำชกำรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมในเรื่องก ำลังคนให้รองรับสถำนกำรณ์ในอนำคต 

 กำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนในด้ำนนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จะพิจำรณำคุณวุฒิกำรศึกษำ  
ทักษะ และประสบกำรณ์ ในกำรบรรจุบุคลำกรเป็นส ำคัญ เช่น ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำร ช่ำง  มีคุณวุฒิ
กำรศึกษำที่เกี่ยวกับด้ำนกำรช่ำง  จะบรรจุให้ด ำรงต ำแหน่ง ในส่วนของกองช่ำง เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำน
สำธำรณูปกำรให้กับประชำชนในพื้นท่ีได้อย่ำงทั่วถึง  เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นกำรน ำประเด็นค่ำใช้จ่ำยเจ้ำหน้ำที่ เข้ำมำร่วมในกำร
พิจำรณำ เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลมีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค ำนึงกำรจัดสรรประเภทของ
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง โดยในหลักกำรแล้วกำรจัดประเภทลักษณะงำนผิดจะมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภำพและต้นทุนในกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ดังนั้นในกำรก ำหนดอัตรำก ำลังจะต้อง
มีกำรพิจำรณำว่ำต ำแหน่งที่ก ำหนดในปัจจุบันมีควำมเหมำะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

กำรวำงแผนอัตรำก ำลังในด้ำนนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ได้ก ำหนดอัตรำก ำลังในแต่ละ
ส่วนรำชกำรประกอบด้วย  หัวหน้ำส่วนรำชกำร  1 อัตรำ  ต ำแหน่งระดับผู้อ ำนวยกำรกอง  มีหน้ำที่บังคับบัญชำ
บุคลำกรในส่วนรำชกำรนั้น ๆ ทุกต ำแหน่ง  ต ำแหน่งรองลงมำ จะเป็น ต ำแหน่งแต่ละงำน ซึ่ง ก ำหนดเป็นสำยงำน
วิชำกำร ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญำตรี  ต ำแหน่งสำยงำนทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง
ตำมภำรกิจ  และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ตำมล ำดับ  กำรก ำหนดในล ำดับชั้นเพ่ือสะดวกในกำรบังคับบัญชำและมี
ผู้รับผิดชอบสำยงำนนั้น ๆ เป็นผู้มีควำมรู้ประสบกำรณ์ ที่แต่ละต ำแหน่งควรมีเป็นส ำคัญ  

กระจกด้านที่ 3  Full  Time Equivalent (FTE) : เป็นกำรน ำข้อมูลเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ตำมกระบวนกำรจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเครำะห์ปริมำณงำนต่อบุคคลจริง อย่ำงไรก็ดีก่อนจะค ำนวณ FTE 
ต้องมีกำรพิจำรณำปริมำณงำนดังต่อไปนี้ 

พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
-สอดคล้องกับส่วนรำชกำร /ส่วนงำนนี้หรือไม่ 
-มีภำระงำนที่ต้องอำศัยสำยงำนดังกล่ำวหรือไม่ 
-กำรมีสำยงำนนี้ในส่วนรำชกำร เอ้ือต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลหรือไม่ 
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พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
-ลักษณะควำมเชี่ยวชำญไม่สอดคล้องกับงำนหลักขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ช่อระกำ 
-ไม่มีภำระงำน/ควำมรับผิดชอบที่ต้องอำศัยสำยงำนดังกล่ำว / หรือทดแทนด้วย 
 สำยงำนอ่ืนที่เหมำะสมกว่ำได ้

    -กำรมีสำยงำนนี้ในหน่วยงำนมิได้ช่วยเอื้อต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 กำรน ำปริมำณงำนที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนรำชกำรมำเพ่ือวิเครำะห์กำรก ำหนดอัตรำ  และค ำนวน
ระยะเวลำที่เกิดขึ้น โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ได้ใช้วิธีคิดจำกสูตรกำรค ำนวณหำเวลำปฏิบัติรำชกำร    
ดังนี้ 

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

 

หมำยเหตุ 
1. 230   คือ จ ำนวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลำปฏิบัติงำน  230  วันโดยประมำณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลำปฏิบัติงำนรำชกำร เป็นเวลำ  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ ำนวน วัน คูณด้วย จ ำนวน ชั่วโมง / 1 ปี ท ำงำน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นำที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นำที 

 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นกำรน ำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ (ท่ียึด
โยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ) มำยึดโยงกับจ ำนวนกรอบก ำลังคนที่ต้องใช้ 
ส ำหรับกำรสร้ำงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตำมเป้ำหมำย โดยเน้นที่กำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรรำชกำร สอดคล้องและ
ตอบโจทย์กับกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  (กำรตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น ำประเด็นกำรบริหำรคน/องค์กรมำพิจำรณำ อย่ำงน้อยใน 3 
ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจำกกำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกำรแบ่ง
งำนในแต่ละส่วนรำชกำรนั้น จะมีผลต่อกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังเป็นจ ำนวนมำก เช่น หำกก ำหนดโครงสร้ำงส่วน
รำชกำร หรือ ก ำหนดฝ่ำย มำกจะท ำให้เกิดต ำแหน่งงำนขึ้นอีกตำมมำไม่ว่ำจะเป็นระดับหัวหน้ำส่วนรำชกำร งำนในส่วน
รำชกำร  งำนธุรกำร งำนสำรบรรณและงำนอ่ืน  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ พิจำรณำทบทวนว่ำกำรก ำหนด
โครงสร้ำงในปัจจุบันของแต่ละส่วนรำชกำรนั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วนรำชกำร ได้แก่ ส ำนักงำน
ปลัด  กองคลัง  กองช่ำง  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และ กองสวัสดิกำรสังคม    
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 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
เป็นองค์กรที่มีข้ำรำชกำรสูงอำยุจ ำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีกำรพิจำรณำถึงกำรเตรียมกำรเรื่องกรอบอัตรำก ำลังที่จะ
รองรับกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำร  ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้   กำรปรับต ำแหน่งอัตรำก ำลังที่
เหมำะสมขึ้นทดแทนต ำแหน่งที่จะเกษียณอำยุออกไป เพ่ือให้สำมำรถมีบุคลำกรปฏิบัติงำนต่อเนื่อง และสำมำรถ
คำดกำรณ์ วำงแผนก ำหนดเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ในอนำคตข้ำงหน้ำเกี่ยวกับก ำลังคนได้   
 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มำจำก
แบบสอบถำมหรือกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร หรือ หัวหน้ำส่วนรำชกำร  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลช่อระกำ  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร ทั้ง 5 ส่วนรำชกำรกำร กำรสอบถำม หรือกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  เป็นกำรวำงแผนและเตรียมกำรในมุมมองของของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือปรับปรุง
และก ำหนดทิศทำงให้สอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน ระหว่ำงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน 

 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตรำก ำลังกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำด
เดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหลื่อม และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังโพธิ์  ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงำนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จ ำนวนหมู่บ้ำนประชำชน  ภูมิประเทศ  
บริบท  ในลักษณะเดียวกัน 
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  จำกแผนภูมิกำรเปรียบเทียบอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนเหลื่อม  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังโพธิ์  ซึ่งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มี  ประชำกร  ขนำด
ใกล้เคียงกัน บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่ำ กำรก ำหนดอัตรำก ำลังของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่ง  มีอัตรำก ำลังไม่แตกต่ำงกันเท่ำไรนัก ดังนั้นในเรื่องของกำรก ำหนดต ำแหน่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับทั้งสองหน่วยงำนแล้ว  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ  2561 – 2563  ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  จึงยังไม่มีควำมจ ำเป็นต้องปรับเกลี่ยต ำแหน่ง  ลดต ำแหน่ง  หรือเพ่ิมต ำแหน่งแต่
อย่ำงใด  และจ ำนวน ปริมำณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สำมำรถที่จะปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพได้ ส่วนต ำแหน่งที่
ยังว่ำงไม่มีคนครอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ได้ขอใช้บัญชีจำกกำรสอบของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และคำดกำรณ์ว่ำในปีงบประมำณ  2561 – 2563  ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี จะได้พนักงำนส่วนต ำบลจำก
กำรสอบ และท ำให้พนักงำนส่วนต ำบลเพ่ิมข้ึน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ไดแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  ๓ ป ประจ ำปี 

งบประมำณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นประธำน  ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หัวหน้ำส่วนรำชกำร เป็นคณะท ำงำน  มีหัวหน้ำส ำนักปลัด  เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร  นักทรัพยำกรบุคคล  เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร  จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหำ
ครอบคลุมในเรื่องต่ำง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1 วิเครำะห์ภำรกิจ  อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
ตำมกฎหมำยจัดตั้งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้
แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒   ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนให้สอดคลองกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ  แผนพัฒนำต ำบลนโยบำยผู้บริหำร และสภำพปัญหำขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 

 3.2.2 ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดระบบงำน เพ่ือรองรับภำรกิจ 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้สำมำรถแกปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไดอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

 3.2.3 ก ำหนดต ำแหน่งในสำยงำนต่ำง ๆ   จ ำนวนต ำแหน่ง  และระดับต ำแหน่ง  ให้เหมำะสม 
กับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ปริมำณงำน  และคุณภำพของงำน  รวมทั้งสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของกลุ่ม
งำนต่ำง ๆ 

 3.2.๔ ก ำหนดควำมต้องกำรพนักงำนจ้ำงในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  โดยให้หัวหนำ  ส
วนรำชกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ือก ำหนดควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรใช้พนักงำนจ้ำงให้ตรงกับภำรกิจและ 
อ ำนำจหน้ำที่ ที่ต้องปฏิบัติอย่ำงแท้จริง  และต้องค ำนึงถึงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร และจ ำนวนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ
ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบกำรก ำหนดประเภทต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง 
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 3.2.๕ ก ำหนดประเภทต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง  จ ำนวนต ำแหน่งให้เหมำะสมกับภำรกิจ อ ำนำจ
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ปริมำณงำนและคุณภำพของงำนให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่อระกำ 

 3.2.๖ จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง  ๓   ป โดยภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลต้องไมเกิน 
ร้อยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำย 

 3.2.๗ ให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงทุกคน ไดรับกำรพัฒนาความรู
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 กำรวำงแผนก ำลังคนและกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนมีควำมส ำคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลและส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรก ำหนดอัตรำ
ก ำลังคนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ
สภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วได้อย่ำงทันท่วงทีท ำให้กำรจัดหำ กำรใช้และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนจึงมีควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ สำมำรถพยำกรณ์สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง กฎหมำย และเทคโนโลยีท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ
สำมำรถวำงแผนก ำลังคนและเตรียมกำรรองรับกับเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท ำให้
ปัญหำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จะเผชิญในอนำคตเก่ียวกับทรัพยำกรบุคคลลดควำมรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท ำให้ทรำบข้อมูลพ้ืนฐำนทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำนของทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนำคต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  จึงสำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรบุคคล
ให้สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมต่ำงๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคคลและกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ให้สอดคล้องกันท ำให้กำรด ำเนินกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพน ำไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร 

3.3.4 ช่วยลดปัญหำด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรก ำลังคน เช่น ปัญหำโครงสร้ำงอำยุ
ก ำลังคน ปัญหำคนไม่พอกับงำนตำมภำรกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหำบำงอย่ำงแม้ว่ำจะไม่อำจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วย
กำรวำงแผนก ำลังคนแต่กำรที่หน่วยงำนได้มีกำรวำงแผนก ำลังคนไว้ล่วงหน้ำก็จะช่วยลดควำมรุนแรงของปัญหำนั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ สำมำรถที่จะจัดจ ำนวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก ำลังคนให้เหมำะสมกับงำนในระยะเวลำที่ เหมำะสม ท ำให้ก ำลังคนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้ทั้งก ำลังคนและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อันจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ โดยรวม 

3.3.6 กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังคนจะท ำให้กำรลงทุนในทรัพยำกรบุคคลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดควำมสูญเปล่ำอันเนื่องมำจำกกำรลงทุนผลิตและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนไม่ตรงกับควำมต้องกำร 
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3.3.7 ช่วยท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนที่เท่ำเทียมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจำกกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังจะน ำไปสู่กำรวำงแผนก ำลังคนที่มีประสิทธิภำพ อันจะ
ส่งผลให้กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลบรรลุผลส ำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมกำรสรรหำ กำรคัดเลือก กำรบรรจุแต่งตั้ง 
กำรพัฒนำและฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรวำงแผนสืบทอด
ต ำแหน่ง กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เป็นต้น 

3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อ

ระกำ  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ เช่น กฎระเบียบ 

กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน และกรอบอัตรำก ำลังในแต่ละหน่วยงำน 
ภำรกิจงำน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเครำะห์อัตรำก ำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ และส่ง

คณะท ำงำนเพ่ือปรับแต่งร่ำงแผนอัตรำก ำลัง  
   3.4.๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ขอควำมเห็นชอบร่ำงแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  

ต่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ  
 

   3.4.๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 – 2563   

   3.4.๖ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ จัดส่งแผนอัตรำก ำลังที่ประกำศใช้แล้ว ให้อ ำเภอ 
และจังหวัด และส่วนรำชกำรในสังกัด  
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4. สภาพปัญหาของพื้นทีแ่ละความต้องการของประชาชน 
 จำกกำรส ำรวจและวิเครำะห์สภำพปัญหำภำยในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  พบปัญหำและ
ควำมต้องกำรของประชำชนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี  ประจ ำปี  2561 – 2564  แบงออกเป็นด้ำนต่ำง ๆ  เพ่ือ
สะดวกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง  เช่น 

 

4.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑  ปัญหำถนนส ำหรับกำรสัญจร 
   ๑.๒  ปัญหำกำรระบำยน้ ำท่วมขัง 
   ๑.๓  ปัญหำไฟฟ้ำสำธำรณะ 
   ๑.๔  ปัญหำแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตร 
   ๑.๕  ปัญหำน้ ำอุปโภค บริโภค 
 

๔.๒  ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  ปัญหำเรื่องคุณภำพของดินท ำกำรเกษตร 
๒.๒  ปัญหำกำรไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินท ำกิน                          
๒.๓  ปัญหำกำรว่ำงงำนในช่วงภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ /ช่วงนอกฤดูกำล 
๒.๔  ปัญหำแมลงและโรคระบำดในพืชกำรเกษตร 
๒.๕  ปัญหำผลผลิตทำงกำรเกษตรรำคำตกต่ ำ     
๒.๖  ปัญหำกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน                      

 

๔.๓  ด้านสังคม 
   ๓.๑  ปัญหำควำมยำกจน 
   ๓.๒  ปัญหำวัยรุ่นดื่มสุรำ /และขับรถจักรยำนยนต์ส่งเสียงดัง 
   ๓.๓  ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๓.๔  ปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง 
   ๓.๕  ปัญหำผู้สูงอำยุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตำมล ำพัง 
   ๓.๖  ปัญหำเด็กก้ำวร้ำว ไม่เคำรพผู้ใหญ่ 
   ๓.๗  ปัญหำกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน 
 

  ๔.๔  ด้านการเมืองการบริหาร 
   ๔.๑  งบประมำณในกำรพัฒนำมีจ ำกัด 
   ๔.๒  ประชำชนขำดควำมร่วมมือ 
   ๔.๓  กำรให้บริกำรที่ประชำชนพึงพอใจ 
 

  ๔.๕  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๑  กำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
   ๕.๒  กำรถำงหรือตัดต้นไม้เพ่ือปรับพื้นที่ท ำกำรเกษตร 
   ๕.๓  กำรใช้ปุ๋ยเคมี ของประชำชนมีมำกขึ้น 
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  ๔.๖  ด้านการสาธารณสุข 
            ๖.๑  กำรมีโรคประจ ำตัวมำกข้ึน  เช่น  เบำหวำน  ควำมดันโลหิตสูง 
            ๖.๒  ประชำชนขำดกำรออกก ำลังกำย 
 

๔.๗  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๗.๑  เด็กอ่ำนหนังสือไม่ค่อยออก 
   ๗.๒  เด็กติดเกม  ไม่สนใจกำรเรียน 

 

ความต้องการของประชาชน 
 

  ๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑   ก่อสร้ำงถนนสัญจรให้มีมำตรฐำนสะดวกสบำยแก่ประชำชน  
   ๑.๒   กำรก่อสร้ำงและปรับปรุงท่อ / ทำงระบำยน้ ำเพ่ิมเติม 
   ๑.๓  ขยำยเขตและติดตั้งโคมไฟสำธำรณะให้ครบทุกหมู่บ้ำน 
   ๑.๔  กำรขุดลอกและพัฒนำแหล่งน้ ำให้เพียงพอต่อกำรเกษตร 
   ๑.๕  ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ครบ  (หมู่ที่  ๖) 
 

  ๒.  ด้านเศรษฐกิจ   
   ๒.๑  กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำ ปรับปรุงดินทำงกำรเกษตร 
   ๒.๒  กำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนในช่วงนอกฤดูกำล 
   ๒.๓  เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
   ๒.๔  ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแพร่ระบำดของโรคพืชทำงกำรเกษตร 
   ๒.๕  ส่งเสริมกำรด ำเนินวิถีชีวติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒.๖  กระตุ้นให้มีกำรออกเอกสำรสิทธิ์ในที่ดิน 
 

                     ๓.  ด้านสังคม 
   ๓.๑  จัดให้มีกำรส่งเสริมอำชีพ เพื่อเพ่ิมรำยได้ 
                               ๓.๒  จัดให้มีตู้ยำมต ำรวจประจ ำต ำบลพร้อมสำยตรวจ 
                               ๓.๓  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรตระหนักถึงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๓.๔  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในเรื่องระบอบกำรปกครองแบบ 
            ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
   ๓.๕  สร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนท ำมำหำกินในท้องถิ่น ไม่ออกไปท ำงำนนอกบ้ำน ไม่ทิ้ง 

       ผู้สูงอำยุไว้ล ำพัง 
   ๓.๖  ต้องมีกำรอบรมเด็ก ให้เคำรพผู้ใหญ่ และไม่ดื้อ 
   ๓.๗  สร้ำงจิตส ำนึกให้เด็กรู้จักกำรป้องกัน และกำรยับยั้งชั่งใจ 
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  ๔.  ด้านการเมืองการบริหาร 

๔.๑  ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้ท้องถิ่น และ   
       รฐับำลต้องจัดสรรงบประมำณเพ่ิมให้ 

   ๔.๒  สร้ำงควำมเข้ำใจ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 ๔.๓  เพ่ิมกระบวนกำรส ำหรับกำรให้บริกำรประชำชน  เช่น  กำรบริกำรในช่วงพักเท่ียงหรือ 
                 วันหยุดรำชกำร (ทุกวันเสำร์) หรือบริกำรนอกสถำนที่   

  ๕.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   ๕.๑  รณรงค์ปลูกจิตส ำนึกให้ประชำชนในต ำบลรู้จักกำรคัดแยกขยะ 
   ๕.๒  รณรงค์ให้มีกำรปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึน กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
   ๕.๓  รณรงค์ให้ประชำชน  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในกำรท ำเกษตรกรรม 

๖.  ด้านการสาธารณสุข 
   ๖.๑  ให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ในกำรป้องกันโรคแก่ประชำชน 
   ๖.๒  ส่งเสริมให้มีกำรออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ 
  ๗.  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๗.๑  ผู้ปกครองต้องร่วมกับโรงเรียนกวดขันเรื่องกำรอ่ำนหนังสือของเด็ก 
   ๗.๒  ต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้เด็กรู้จักกำรแบ่งเวลำและหำกิจกรรมอ่ืน ๆ  ท ำ 
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5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ    มีภำรกิจ   อ ำนำจหน้ำที่   ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำทำงด้ำน 
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา (Vision) 
  “ชุมชนน่ำอยู่  คนมีคุณภำพ  แบบมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร”   
 

พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  (Mission)  
๑. กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมเข้มแข็ง  โดยได้รับบริกำรสำธำรณะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่  

จ ำเป็น  เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  ๒.  กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่ำงยั่งยืน 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของคน  ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งในกำรพ่ึงพำตนเอง 
  ๔.  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
  ๕.  กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค  - บริโภค และกำรเกษตร  
  ๖.  ส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
  ๗.  เสริมสร้ำงอนำมัยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะที่ดี 
 

และใช้เทคนิค  SWOT เข้ำมำช่วยในกำรวิเครำะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกำส  อุปสรรค ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ช่อระกำ   ดังตอ่ไปนี้ 

วิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ใช้กำรวิเครำะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชำชนมีควำมพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
- กำรจัดโครงสร้ำงภำยในมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ 
- มีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่พร้อมจะให้บริกำรสำธำรณะและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

 - มีกำรประสำนร่วมมือกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  
 - ผู้น ำชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  และมีศักยภำพในกำรพัฒนำ 
 - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบประชำคม กำรประชุมวำงแผนเตรียมงำน 
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จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำท ำให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติสับสนขำดควำมชัดเจน 
 - องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีงบประมำณจ ำกัด  ท ำให้กำรพัฒนำไม่เป็นไปตำมแผนพัฒนำที่วำงไว้ 
 - กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหำภัยธรรมชำติ 
 - อำคำรสถำนที่ปฏิบัติงำนค่อนข้ำงจะคับแคบไม่สะดวกในกำรปฏิบัติงำนและกำรมำติดต่อรำชกำรของ
ประชำชน 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 -จังหวัดนครรำชสีมำ  หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมำณให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด ำเนินกำร
ตำมแผนงำนโครงกำรตำมแนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  และแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 - มีเส้นทำงคมนำคมเชื่อมระหว่ำงจังหวัด จ ำนวน 2 สำย สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจ   

- นโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครองท้องถิ่น  โดยกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำง
กำรก ำกับดูแล  และควำมเป็นอิสระของท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและบุคลำกรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชำชนขำดควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  บทบำทหน้ำที่ของตนเองกับ  กำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
 - นโยบำยรัฐบำลไม่สำมำรถถ่ำยโอนงบประมำณมำยัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท ำให้กำรพัฒนำท้องถิ่นบำง
เรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับขำดควำมยืดหยุ่น  หรือไม่เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจห้วงระยะเวลำในกำร
จัดสรรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำลมีควำมไม่แน่นอน 
 - กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำลมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น  ควำมรับผิดชอบเพ่ิมมำกขึ้น ประกอบ
กับปัญหำในพ้ืนที่และควำมต้องกำรประชำชนมีมำก  แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจำกจ ำกัดด้วยอ ำนำจ  
ประกอบกับกำรถูกท้วงติงจำกหน่วยตรวจสอบ  ท ำให้เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 

ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส  อุปสรรค  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ 
จึงก ำหนดภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำต ำบลนโยบำยของ
รัฐบำล และนโยบำยของผู้บริหำร ทั้งนี้สำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจให้ตรงกับสภำพปัญหำ ซึ่งภำรกิจดังกล่ำวถูกก ำหนดใน
พระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  
และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒   
โดยสำมำรถก ำหนดภำรกิจได้เป็น  ๗  ด้ำน ดังต่อไปนี้ 
 

 ๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  ๑.  จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
  ๒.  กำรจัดให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
  ๓.  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
  ๔.  กำรจัดให้มีน้ ำสะอำด  หรือกำรประปำ 
  ๕.  กำรจัดให้มีผังเมือง  
  ๖.  กำรจัดให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร 
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 ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้   
  ๑.  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
  ๒.  ส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำ ไม่ให้เด็กขำดสำรอำหำร พร้อมอบรมให้ 
                          ควำมรูห้ญิงตั้งครรภ์ 
  ๓.  ให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมฝึกอบรมระยะสั้น 
  ๔.  กำรจัดตั้งและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพ่ือรับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์หรือเด็ก 
                         ปฐมวัยในหมู่บ้ำน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนำกำรขั้นพ้ืนฐำนก่อนเข้ำสู่วัยเรียน 
 

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑.  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

   ๒.  กำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน 
  ๓.  ให้ประชำชนมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยและปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อลดอุบัติเหตุ 
  ๔.  กำรส่งเสริมประชำธิปไตย  ควำมเสมอภำค และลัทธิเสรีภำพของประชำชน 
  ๕.  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน 
 

๕.๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๑.  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ 
   ๒.  ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง    
    ๓.  ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่ กำรรวมกลุ่มเป็น 
                          สหกรณ ์ตลำดชุมชน 
          ๔.  ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้เหมำะสมกับพืช 
          ๕.  รวบรวมกลุ่มผลผลิตพืชคล้ำยคลึงกัน วำงแผนกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย 
 

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   
       ดังนี้ 

                     ๑.  คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  รักษำควำมสะอำดของถนน 
                          ทำงน้ ำ  ทำงเดิน  และที่สำธำรณะ  รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
        ๒.  ให้มีกำรจัดระบบก ำจัดขยะหรือเก็บขยะที่ถูกต้อง เพื่อลดปริมำณขยะที่มีให้น้อยลง  
                          พร้อมท ำให้ประชำชนมีจิตส ำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะ  
                     ๓.  ให้ควำมรู้เกีย่วกับกำรใช้สำรพิษ , สำรเคมี พร้อมทั้งกำรลดปริมำณกำรใช้สำรพิษ   
                          สำรเคมี พร้อมทั้งส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ เพื่อให้ปลอดจำกสำรพิษ 
                     ๔.  เพ่ิมปริมำณป่ำไม้ในที่สำธำรณะประโยชน์ให้มำกขึ้น พร้อมทั้งให้ประชำชนในท้องถิ่น 
                          เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของตนเอง 
                     ๕.  จัดหำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนำกำร 
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๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑.  บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๒.  จัดตั้งศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรระดับต ำบลพร้อมเป็นกำรสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น   

           เพ่ือกำรพัฒนำเกษตรแบบยั่งยืนตำมแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง   ส่งเสริมให้พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
        ประจ ำท้องถิ่น (หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต ำบล) 
 

๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

๑. ขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำ 
ท้องถิ่น 

   ๒. ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองกำรบริหำรงำนของ   
                                   อบต.  ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   ๓. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ของ 
                                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ภำรกิจทั้ ง  7  ด้ำน ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้อ ำนำจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สำมำรถ 
จะแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ได้เป็นอย่ำงดี มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงควำม
ต้องกำรของประชำชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล   นโยบำยของรัฐบำล 
และนโยบำยของผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นส ำคัญ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลช่อระกา  ได้ก าหนดไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่วมกับประชำคมท้องถิ่น  ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ   
รวมทั้งองค์กรต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  10  ด้ำน  ดังนี้ 

1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
7.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬำ  
8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี   
9.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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 เป้าประสงค์ 
 1. ขุดลอก คูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ ำ สงวนและเก็บกักน้ ำเพ่ือกำรเกษตร       

2. พัฒนำชุมชนและสังคมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำในสังกัด อปท.     
4. พัฒนำและเตรียมบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ 
5. สนับสนุนให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือและประกอบกำรศึกษำ 
6. ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
7. ประชำชนได้ใช้เส้นทำงคมนำคมท่ีมีมำตรฐำน ปลอดภัยใช้งำนได้ดี 
8. ลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิต 

 9. สนับสนุนกำรท ำเกษตรทำงเลือก  
10. ส่งเสริมประชำชนในท้องถิ่นให้มีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
11. ส่งเสริมพัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชนสตรี ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ด้อยโอกำส 
12. สนับสนุนและประสำนรัฐบำล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มีกำรปรำบปรำม  
      และแก้ไขปัญหำกำรเสพติด 
13. สนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิกำร    
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรรักษำพยำบำลประชำชนในระดับต ำบล หมู่บ้ำน และชุมชนที่มีคุณภำพและ 
      มำตรฐำน 
15.  ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในระดับหมู่บ้ำนและชุมชน ให้มีสุขภำพแข็งแรง 
16.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงคุณภำพชีวิตพ้ืนฐำน 

 17.  ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมอย่ำงทั่วถึง 
 18.  ประสำน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

19.  พัฒนำฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโครำช 
20. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
21. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน 
22. ส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนตำมหลักกำร 
      บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
23.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรในหน่วยงำนให้ ศึกษำ/อบรม  หลักสูตรต่ำง ๆ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมี 
       ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
24.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชำติ และภัยพิบัติต่ำง ๆ 
25.  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน  มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใน 
       กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
26.  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ในกำรพัฒนำ   
       ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ ำ ลุ่มน้ ำล ำคลอง และป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์    
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27.  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชน ในกำรรณรงค์ 
       สร้ำงจิตส ำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
28. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำร 
      จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม 
 

 ตัวช้ีวัด 
 1. ประชำชนมีแหล่งกักเก็บน้ ำใช้ส ำหรับอุปโภค บริโภคและกำรเกษตรอย่ำงพอเพียง  
 2. ประชำชนในต ำบลช่อระกำมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

3. โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวัน  นม วัสดุกำรศึกษำอ่ืนๆ 
 4. ศพด. 3 แห่ง ได้รับกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวัน  นม รวมทั้งพัฒนำอำคำรสถำนที่และระบบบริหำรจัดกำร 
 5.  เด็กและเยำวชนได้ร่วมกิจกรรม 

6. ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำประสิทธิในกำรปฏิบัติงำน 
7. เด็กเล็กได้มีควำมรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
8. มีวัสดุ อุปกรณ์  กำรเรียนกำรสอนอย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ 
9. อำสำสมัครในกำรช่วยเหลือชุมชนและประสำนงำนในชุมชน 
10. ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 5% 
11.ส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม สงเครำะห์ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูอำยุ 9 หมู่บ้ำน 
12. กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้ำงควำมสำมัคคี 
13.ประชำชนได้รับกำรบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง 9 หมู่บ้ำน 
14. จัดวำงผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
15. ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมอย่ำงทั่วถึง 9 หมู่บ้ำน 
16. ประสำน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
17. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น  9  หมู่บ้ำน 
18. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ ทั้ง 9 หมู่บ้ำน 
19. ส่งเสริมกำรเลือกตั้งตำมระบบกำรปกครองแบบประชำธปิไตย และตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 9 หมู่บ้ำน 
20. กำรจัดระเบียบโครงสร้ำง  กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร  ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประสิทธิภำพ 
      และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 9 หมู่บ้ำน 
21. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน 
22. ส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนตำม 
      หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 9 หมู่บ้ำน 
23. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชำติ และภัยพิบัติต่ำง ๆ 9 หมู่บ้ำน 
24. ส่งเสริมกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยและบรรเทำสำธำรณภัยประจ ำหมู่บ้ำน/ต ำบลและทีมกู้ชีพ 
      กู้ภัยต ำบล 9 หมู่บ้ำน 
25. สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับกำรป้องกันและกำรช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
26. เพ่ือทัศนียภำพที่สวยงำมประชำชนเห็นประโยชน์ของกำรปลูกป่ำ  
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27. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชน ในกำร 
      รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและปัญหำสิ่งแวดล้อมของ 9 หมู่บ้ำน 
28.กำรก ำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่ำงถูกวิธี 9 หมู่บ้ำน 
 

ค่าเป้าหมาย 
1)  มีแหล่งน้ ำพอเพียงต่อกำรอุปโภคบริโภคและท ำกำรเกษตร 
2)  กำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำน และเกิดกำรเรียนรู้ต่อเนื่อง 
3)  ประชำชนมีทักษะในกำรประกอบอำชีพด้ำนเกษตร 
4)  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
5)  ประชำชนเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข มีสุขภำพแข็งแรง 
6) ประชำชนได้ใช้เส้นทำงคมนำคมท่ีมีมำตรฐำน ปลอดภัย 
7) ประชำชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว  กีฬำและนันทนำกำรของท้องถิ่น  
8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมำภิบำลดีขึ้น 
9) ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10) สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์  
  

กลยุทธ์ 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
แนวทำงท่ี 1 ขุดลอก คูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ ำ สงวนและเก็บกักน้ ำเพ่ือกำรเกษตร เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
รวมทั้งวำงโครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้ง 
แนวทำงท่ี 2 พัฒนำชุมชน และสังคมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง     
 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แนวทำงท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
แนวทำงท่ี 2  พัฒนำและเตรียมบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ  (ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภำพมีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน   
แนวทำงท่ี  3  สนับสนุนให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือและประกอบกำรศึกษำ 
และเป็นเครื่องมือของชุมชนและประชำชนทั่วไป 
แนวทำงท่ี  4  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชำชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้ประชำชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเข้ำสู่ประชำคมเซียนในทุกด้ำน   
แนวทำงท่ี 5  ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แนวทำงท่ี 1 ลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภำพ              
มีมำตรฐำนสำกลโดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
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แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรถนอมและแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรอย่ำงมีคุณภำพ น ำเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรสินค้ำและปริมำณสินค้ำคุณภำพในท้องถิ่น  ส่งเสริมกำรกระจำย
สินค้ำไปสู่ทั้งภำยในและต่ำงประเทศโดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
แนวทำงที่ 3 สนับสนุนกำรท ำเกษตรทำงเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพของนโยบำยทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชน 
แนวทำงที่ 4 ส่งเสริมประชำชนในท้องถิ่นให้มีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อกำรบริโภคเพ่ือกำรจ ำหน่ำยและเพ่ือ
กำรอนุรักษ์ โดยขอควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน  
 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แนวทำงท่ี 1 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทำงที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนำบทบำทของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และชุมชนให้ เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น ำกำร
พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภำพสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
แนวทำงที่ 3 ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น  เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
แนวทำงท่ี 4  ด ำเนินกำร สนับสนุน และประสำนกำรปฏิบัติเพ่ือป้องกันและให้มีกำรปรำบปรำมและแก้ไข 
ปัญหำกำรเสพ กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย ยำเสพติดในทุกระดับ 
  

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทำงที่ 1 สนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิกำรเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข 
หมู่บ้ำน  (อสม.) 
แนวทำงที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรรักษำพยำบำลประชำชนในระดับต ำบล หมู่บ้ำนและชุมชนที่มี
คุณภำพและมำตรฐำน เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุกำรณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล และหน่วยงำน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
แนวทำงที่ 3  ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยในระดับหมู่บ้ำน และชุมชน ให้มีสุขภำพแข็งแรง โดยให้กำรเรียนรู้
กำรดูแลสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง และกำรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ หรือกำรรับบริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขตำมข้ันตอนและวิธีกำรทำงกำรแพทย์ 
 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทำงที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงคุณภำพชีวิตขั้นพ้ืนฐำน  ให้สอดคล้อง
กับควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชนในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง 
แนวทำงที่ 2  ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมอย่ำงทั่วถึง ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร และแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยเฉพำะเส้นทำงกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และ
พ้ืนที่   อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
แนวทำงที่ 3  ประสำน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมช ำนำญในกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง เส้นทำงคมนำคม 
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7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
แนวทำงท่ี 1 พัฒนำฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
โครำช เพ่ือกำรอนุรักษ์สืบสำน และเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
แนวทำงที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้ำน จนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำสู่กีฬำอำชีพในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
แนวทำงที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน เพ่ือให้รองรับกำรปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ทั้งนี้รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนควำมรู้และทัศนคติในด้ำนต่ำง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชำคมอำเซียนและของ
ประเทศต่ำง ๆ ในโลก 
แนวทำงที่ 2 น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร   เพ่ือให้บริกำรกับประชำชนให้สะดวก 
รวดเร็ว แม่นย ำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชำชน ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ   
แนวทำงท่ี 3 สนับสนุนบุคลำกรในสังกัด  ให้ได้รับกำรศึกษำ  อบรม  กำรท ำวิจัย เพิ่มพูนควำมรู้ เพ่ือยกระดับ 
ประสิทธิภำพ กำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิผลในกำรบริกำรประชำชน และในกำรสื่อสำรและควำมร่วมมือ
ประชำคมอำเซียน 
แนวทำงท่ี 4 บูรณำกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น สร้ำงประโยชน์สูงสุด แก่ประชำชน 
แนวทำงท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชำติ และภัยพิบัติต่ำง ๆ 
แนวทำงที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงที่ 1  ส่งเสริม และสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำคเอกชน ใน
กำรพัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ ำ  ลุ่มน้ ำล ำคลอง และป่ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์       
แนวทำงที่ 2   ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ในกำร
รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
แนวทำงที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรจัดท ำระบบ
ก ำจัดขยะรวมเพื่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่ำงเป็นระบบ 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จะด าเนินการ มีดังนี ้
ภารกิจหลัก 

  ๖.๑  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทำงน้ ำ และทำงบก  และที่สำธำรณะ 
  ๖.๒  กำรดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๓  กำรพัฒนำด้ำนสังคม  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  สงเครำะห์เด็ก สตรี คนชรำและ 

                              ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
  ๖.๔  กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี  
         และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๖.๕  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  กำรสนับสนุนและส่งเสริมอุตสำหกรรมในครัวเรือนและ 

                              เศรษฐกิจชุมชน 
  ๖.๖  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  และบริหำรจัดกำรองค์กร 
  ๖.๗  กำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพและกำรสำธำรสุข กำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ กำร 

                                       ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
      ๖.๘  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

  ๖.๙  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  ๖.๑๐ กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมทำงเมืองและกำรบริหำร 

ภารกิจรอง   
  ๖.๑  กำรจัดให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน   
  ๖.๒  กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ   
  ๖.๓  กำรจัดให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภคและกำรเกษตร 
  ๖.๔  บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรของรำษฎร    

       ๖.๕  กำรจัดตั้งและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพ่ือรับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์หรือเด็ก 
                                        ปฐมวัยในหมู่บ้ำน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พัฒนำกำรขั้นพ้ืนฐำนก่อนเข้ำสู่วัยเรียน 
        ๖.๖  ให้มีกำรจัดระบบก ำจัดขยะหรือเก็บขยะที่ถูกต้อง เพ่ือลดปริมำณขยะที่มีให้น้อยลง  
                                   พร้อมท ำให้ประชำชนมีจิตส ำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับขยะ 
        ๖.๗  ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองกำรบริหำรงำนของ  

                               อบต.  ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
     ๖.๘  กำรฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
     ๖.๙  กำรพัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
     ๖.๑๐ จัดตั้งศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรระดับต ำบลพร้อมเป็นกำรสนับสนุนภูมิ 

 ปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำรพัฒนำเกษตรแบบยั่งยืนตำมแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

  กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์ 
ส ำหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหำรก ำหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จำกสภำพแวดล้อมภำยใน โอกำสและ
อุปสรรคจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก  ตลอดจนผลกระทบจำกปัจจัย ต่ำง ๆ ต่อกำรท ำงำนขององค์กร กำรวิเครำะห์ 
SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหำรรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส  และอุปสรรค์
ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทรำบว่ำองค์กรได้เดินทำงมำถูกทิศและไม่ หลงทำง  นอกจำกนี้ยังบอกได้ว่ ำองค์กรมีแรง
ขับเคลื่อน ไปยังเป้ำหมำยได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่ำงไรว่ำระบบกำร ท ำงำนในองค์กรยังมีประสิทธิภำพอยู่  มีจุดอ่อนที่
จะต้องปรับปรุงอย่ำงไร  ซึ่งกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ำมำพิจำรณำ  2  ส่วน  
ดังนี้    
 

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

หมำยถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยใน เป็นข้อดีที่  เกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร เช่น จุดแข็งด้ำนส่วนประสม จุดแข็งด้ำนกำรเงิน จุดแข็งด้ำนกำรผลิต  จุดแข็ง ด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งในกำรก ำหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมำยถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยใน  เป็น ปัญหำหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในต่ำงๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหำวิธีในกำรแก้ปัญหำนั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมำยถึง โอกำส  เป็นผลจำกกำรที่สภำพแวดล้อม ภำยนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์

หรือส่งเสริมกำร ด ำเนินงำนขององค์กร โอกำสแตกต่ำงจำกจุดแข็งตรงที่โอกำสนั้น เป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมภำยใน  ผู้บริหำรที่ดีจะต้องเสำะ แสวงหำโอกำสอยู่เ สมอ และใช้
ประโยชน์จำกโอกำสนั้น 
 

2.2 T มาจาก Threats  
หมำยถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ำกัดที่เกิดจำกสภำพแวดล้อม ภำยนอก ซึ่งกำรบริหำร

จ ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยำยำมขจัดอุปสรรคต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา (ระดับตัวบุคลากร) 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล ำเนำอยู่ในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอำยุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท ำงำน 
3. มีผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำยท ำให้กำรท ำงำนละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรทุจริต 
4. มีกำรพัฒนำศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสำมำรถท ำงำนคล่องตัว  โดยใช้ 
    ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บำงส่วนมีควำมรู้ไม่สอดคล้องกับภำรกิจของ อบต. 
2. ท ำงำนในลักษณะเชื่อควำมคิดส่วนตัวมำกกว่ำ
หลักกำรและเหตุผลที่ถูกต้องของทำงรำชกำร 
3. มีภำระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีควำมใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชำชนท ำให้เกิดควำม
ร่วมมือในกำรท ำงำนง่ำยขึ้น 
2. มีควำมจริงใจในกำรพัฒนำอุทิศตนได้ตลอดเวลำ 
3. ชุมชนยังมีควำมคำดหวังในตัวผู้บริหำรและกำร
ท ำงำนและ อบต.ในฐำนะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมำกมีเงินเดือน/ค่ำจ้ำงน้อย รำยได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับควำมรู้ไม่เหมำะสมสอดคล้องกับควำมยำก 
ของงำน 
3. พ้ืนที่กว้ำงท ำให้บุคลำกรที่มีอยู่ไม่พอให้บริกำร 
4. มีควำมก้ำวหน้ำในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา (ระดับองค์กร) 

 
จุดแข็ง   S 
1. บุคลำกรมีควำมรักถ่ินไม่ต้องกำรย้ำย 
2. กำรเดินทำงสะดวกท ำงำนเกินเวลำได้ 
3. ชุมชนยังมีควำมคำดหวังในตัวผู้บริหำรและกำร 
    ท ำงำน และ อบต.ในฐำนะตัวแทน 
4. มีกำรส่งเสริมกำรศึกษำและฝึกอบรมบุคลำกร 
5. ให้โอกำสในกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ
ของบุคลำกรภำยในองค์กรอย่ำงเสมอภำคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีกำรน ำควำมรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จำกกำรศึกษำและฝึกอบรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

จุดอ่อน   W 
1. ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำนทำงวิชำชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนำกว้ำง ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยมำก 
ท ำให้บำงสำยงำนมีบุคลำกรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อำคำรส ำนักงำนคับแคบ  
๔. บำงส่วนขำดจิตส ำนึกสำธำรณะในกำรปฏิบัติงำน 
 

โอกาส   O 
1. ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ อบต.ดี 
2. มีควำมคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลำกรมีถิ่นที่อยู่กระจำยทั่วเขต อบต. ท ำให้รู้ 
สภำพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชำชนได้ดี 
4. บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้ปริญญำตรี /ปริญญำ
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนมีบทบำท
ในกำรช่วยให้บุคลำกรบรรลุเป้ำประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจำก ควำมสัมพันธ์
แบบเครือญำติในชุมชน กำร  ด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นไป
ได้ยำกมักกระทบญำติพ่ีน้อง 
2. ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญบำงสำยงำนควำมรู้ที่
มีจ ำกัดท ำให้ต้องเพ่ิมพูนควำมรู้ให้หลำกหลำยจึงจะ
ท ำงำนได้ ครอบคลุมภำรกิจ ของ อบต. 
3. งบประมำณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ ำนวน 
    ประชำกร และภำรกิจ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  จำกสภำพปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ   มีภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำดังกล่ำวภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจพ.ศ . ๒๕๔๒  โดยมี
กำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร  ดังนี้ 

  8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ได้ก ำหนดภำรกิจหลักและภำรกิจรองที่จะด ำเนินกำร
ดังกล่ำว โดยก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลให้ตรงกับภำรกิจ  และในระยะแรกกำรก ำหนดโครงสร้ำงส่วน
รำชกำรที่จะรองรับกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจนั้น  อำจก ำหนดเป็นภำรกิจอยู่ในรูปของงำน และในระยะต่อไป เมื่อมี
กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจนั้น และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำเห็นว่ำ ภำรกิจนั้นมีปริมำณงำนมำกพอก็อำจจะ
พิจำรณำตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก ำหนดโครงสร้ำงไว้ ดังนี้  

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักงานปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
      -งำนสำรบรรณ 
      -งำนอ ำนวยกำรและข้อมูลข่ำวสำร 
      -งำนบริหำรงำนบุคคล 
      -งำนเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
      -งำนตรวจสอบภำยใน 
      -งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
      -งำนกิจกำรสภำ 
      -งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
      -งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพ  
       สิ่งแวดล้อม 
      -งำนอ่ืนที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบส่วนใด 
1.2 งานนโยบายและแผน 
      -งำนนโยบำยและแผนพัฒนำ 
      -งำนวิชำกำรและแผน 
      -งำนข้อมูลและกำรประชำสัมพันธ์ 
      -งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
      -งำนงบประมำณ 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
      -งำนสำรบรรณ 
      -งำนอ ำนวยกำรและข้อมูลข่ำวสำร 
      -งำนบริหำรงำนบุคคล 
      -งำนเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
      -งำนตรวจสอบภำยใน 
      -งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
      -งำนกิจกำรสภำ 
      -งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
      -งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพ 
       สิ่งแวดล้อม 
      -งำนอ่ืนที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบส่วนใด 
1.2 งานนโยบายและแผน 
      -งำนนโยบำยและแผนพัฒนำ 
      -งำนวิชำกำรและแผน 
      -งำนข้อมูลและกำรประชำสัมพันธ์ 
      -งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
      -งำนงบประมำณ 
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1.3 งานกฎหมายและคดี 
      -งำนกฎหมำยและนิติกรรม 
      -งำนกำรด ำเนินกำรทำงคดีและศำล 
       ปกครอง 
      -งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -งำนระเบียบกำรเงินกำรคลัง 
      -งำนข้อบัญญัติ อบต. 
1.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๑.๕ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

2. กองคลัง 
   2.1 งานการเงิน  
         -กำรับ – เบิกจ่ำยเงิน 
         -กำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
         -กำรเก็บรักษำเงิน 
   ๒.๒ งานการบัญชี 
         -กำรบัญชี 
         -ทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย 
         -กำรเงินและงบทดลอง 
         -งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
         -สถิติกำรเงินและกำรคลัง 

2.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -กำรจัดเก็บรำยได้ 
      -กำรพัฒนำรำยได้ 
      -งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
      -งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
      -งำนแผนที่ภำษี 
2.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

         -งำนทะเบียนทรัพย์สิน 
         -กำรพัสดุ 
         -กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำพัสดุ 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
      -งำนกฎหมำยและนิติกรรม 
      -งำนกำรด ำเนินกำรทำงคดีและศำล 
       ปกครอง 
      -งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
      -งำนระเบียบกำรเงินกำรคลัง 
      -งำนข้อบัญญัติ อบต. 
1.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๑.๕ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

2. กองคลัง 
2.1 งำนกำรเงินและบัญชี 

         -กำรับ – เบิกจ่ำยเงิน 
         -กำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
         -กำรเก็บรักษำเงิน 
   ๒.๒ งานการบัญชี 
         -กำรบัญชี 
         -ทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย 
         -กำรเงินและงบทดลอง 
         -งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
         -สถิติกำรเงินและกำรคลัง 

2.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      -กำรจัดเก็บรำยได้ 
      -กำรพัฒนำรำยได้ 
      -งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
      -งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
      -งำนแผนที่ภำษี 
2.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

         -งำนทะเบียนทรัพย์สิน 
         -กำรพัสดุ 
         -กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำพัสดุ 
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3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
      -งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน สะพำน ทำงเท้ำ 
      -งำนระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทำงคมนำคม 
      -งำนบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและยำนพำหนะ 

3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
     -งำนสถำปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
     -งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
     -ฝ่ำยบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
     -งำนออกแบบและประมำณรำคำ 
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
     -งำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ 
     -งำนระบำยน้ ำ 
     -งำนจัดตกแต่งสถำนที่ 
๓.๔ งานผังเมือง 
     -งำนส ำรวจและแผนที่ 
     -งำนวำงผังพัฒนำเมือง 
     -งำนควบคุมทำงผังเมือง 
     -งำนจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
      -งำนบริหำรทั่วไป 
      -งำนบริหำรกำรศึกษำ 
      -งำนกำรเงินและบัญชี 
      -งำนบริหำรงำนบุคคล 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
      -งำนบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
      -งำนห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 

      -งำนส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
      -งำนกิจกำรเด็กและเยำวชน 
      -งำนกีฬำและนันทนำกำร 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
      -งำนก่อสร้ำงและบรูณะถนน สะพำน ทำงเท้ำ 
      -งำนระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทำงคมนำคม 
      -งำนบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและยำนพำหนะ 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
     -งำนสถำปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
     -งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
     -ฝ่ำยบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
     -งำนออกแบบและประมำณรำคำ 
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
     -งำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ 
     -งำนระบำยน้ ำ 
     -งำนจัดตกแต่งสถำนที่ 
๓.๔ งานผังเมือง 
     -งำนส ำรวจและแผนที่ 
     -งำนวำงผังพัฒนำเมือง 
     -งำนควบคุมทำงผังเมือง 
     -งำนจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
       -งำนบริหำรทั่วไป 
      -งำนบริหำรกำรศึกษำ 
      -งำนกำรเงินและบัญชี 
      -งำนบริหำรงำนบุคคล 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
       -งำนบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
         -งำนห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 

        -งำนส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
       -งำนกิจกำรเด็กและเยำวชน 

         -งำนกีฬำและนันทนำกำร 
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5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 

        -งำนสงเครำะห์ประชำชนผู้ทุกข์ยำก  
         ขำดแคลน  ไร้ที่พ่ึง 
        -งำนสงเครำะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ 
        -งำนสงเครำะห์คนชรำ คนพิกำรและ 
         ทุพพลภำพ 
        -งำนสงเครำะห์ครอบครัวและเผยแพร่ 
         ควำมรู้ฯ 
        -งำนส่งเสริมและสนับสนุนองค์กำรสังคม    
         สงเครำะห์เอกชน 
        -งำนส ำรวจวิจัยสภำพปัญหำสังคมต่ำง ๆ 
        -งำนส่งเสริมสวัสดิภำพสตรีและสงเครำะห์ 
         หญิง 
        -งำนประสำนและร่วมมือกับหน่วยงำนที่      
         เกี่ยวข้องเพ่ือกำรสังคมสงเครำะห์ 
        -งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในด้ำนสังคม 
         สงเครำะห์แก่ผู้มำขอรับบริกำร 
        -งำนอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตำมที่ได้รับ 
         มอบหมำย 
   ๕.๒ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
        -งำนสงเครำะห์เด็กและเยำวชนที่ 
         ครอบครัวประสบปัญหำควำมเดือดร้อน 
         ต่ำง ๆ 
        -งำนสงเครำะห์เด็กก ำพร้ำ อนำถำ ไร้ที่พ่ึง  
         เร่ร่อน  จรจัด  ถูกทอดทิ้ง 
        -งำนสงเครำะห์เด็กและเยำวชนที่พิกำร 
         ทำงร่ำงกำย สมองและปัญญำ 
        -งำนให้ควำมช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ 
         ยำกจนฯ 
        -งำนส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน 
        -งำนประสำนและร่วมมือกับหน่วยงำนที่ 
         เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและ 
         เยำวชน 

5. กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 

        -งำนสงเครำะห์ประชำชนผู้ทุกข์ยำก  
         ขำดแคลน  ไร้ที่พ่ึง 
        -งำนสงเครำะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ 
        -งำนสงเครำะห์คนชรำ คนพิกำรและ 
         ทุพพลภำพ 
        -งำนสงเครำะห์ครอบครัวและเผยแพร่ 
         ควำมรู้ฯ 
        -งำนส่งเสริมและสนับสนุนองค์กำรสังคม    
         สงเครำะห์เอกชน 
        -งำนส ำรวจวิจัยสภำพปัญหำสังคมต่ำง ๆ 
        -งำนส่งเสริมสวัสดิภำพสตรีและสงเครำะห์ 
         หญิง 
        -งำนประสำนและร่วมมือกับหน่วยงำนที่      
          เกี่ยวข้องเพ่ือกำรสังคมสงเครำะห์ 
        -งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในด้ำนสังคม 
         สงเครำะห์แก่ผู้มำขอรับบริกำร 
        -งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ 
         มอบหมำย 
๕.๒ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
        -งำนสงเครำะห์เด็กและเยำวชนที่ 
         ครอบครัวประสบปัญหำควำมเดือดร้อน 
         ต่ำง ๆ 
        -งำนสงเครำะห์เด็กก ำพร้ำ อนำถำ ไร้ที่พ่ึง  
          เร่ร่อน  จรจัด  ถูกทอดทิ้ง 
        -งำนสงเครำะห์เด็กและเยำวชนที่พิกำร 
         ทำงร่ำงกำย สมองและปัญญำ 
        -งำนให้ควำมช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ 
         ยำกจนฯ 
        -งำนส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน 
        -งำนประสำนและร่วมมือกับหน่วยงำนที่ 
         เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและ 
         เยำวชน 
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      -งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำแก่เด็กและ 
        เยำวชนซึ่งมีปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ 
       -งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีได้รับ 
        มอบหมำย 
๕.๓ งานพัฒนาชุมชน 
      -งำนส ำรวจและจัดตั้งคณะกรรมกำรชุมชนฯ 
      -งำนฝึกอบรมและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ 
       กำรพัฒนำชุมชน 
      -งำนจัดระเบียบชุมชน 
      -งำนประสำนงำนและร่วมมือกับหน่วยงำน 
       ต่ำง ๆ  เพ่ือน ำบริกำรขั้นพื้นฐำนไปบริกำร 
       แก่ชุมชน 
      -งำนจัดโครงกำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ  
       ให้แก่ชุมชน 
      -งำนด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนด้ำน 
        เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมกำรศึกษำ  
        กำรอนำมัย และสุขำภิบำล 
  ๕.๔ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
       -งำนส่งเสริมสวัสดิกำรของประชำชน 
        ที่อำศัยอยู่ภำยในชุมชน 
       -งำนเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสวัสดิกำรของ 
        ชุมชน 
       -พัฒนำ ส่งเสริม เกี่ยวกับสภำพควำม 
        เป็นอยู่ของชุมชนให้กินดีอยู่ดี 
       -งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีได้รับ 
        มอบหมำย 

      -งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำแก่เด็กและ 
       เยำวชนซึ่งมีปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ 
      -งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับ 
       มอบหมำย 
๕.๓ งานพัฒนาชุมชน 
      -งำนส ำรวจและจัดตั้งคณะกรรมกำรชุมชนฯ 
      -งำนฝึกอบรมและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับ 
       กำรพัฒนำชุมชน 
      -งำนจัดระเบียบชุมชน 
      -งำนประสำนงำนและร่วมมือกับหน่วยงำน 
       ต่ำง ๆ เพ่ือน ำบริกำรขั้นพื้นฐำนไปบริกำร 
       แก่ชุมชน 
      -งำนจัดโครงกำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ  
       ให้แก่ชุมชน 
      -งำนด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนด้ำน 
       เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมกำรศึกษำ  
       กำรอนำมัย และสุขำภิบำล 
๕.๔ งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
       -งำนส่งเสริมสวัสดิกำรของประชำชน 
        ที่อำศัยอยู่ภำยในชุมชน 
       -งำนเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับสวัสดิกำรของ 
        ชุมชน 
       -พัฒนำ ส่งเสริม เกี่ยวกับสภำพควำม 
        เป็นอยู่ของชุมชนให้กินดีอยู่ดี 
       -งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมท่ีได้รับ 
        มอบหมำย 

 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ได้วิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่ง จำกภำรกิจที่จะด ำเนินกำรใน
แต่ละส่วนรำชกำรในระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ  ซึ่งเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำปริมำณงำนในแต่ละส่วนรำชกำรมีเท่ำใด เพ่ือ
น ำมำวิเครำะห์ว่ำจะใช้ต ำแหน่งประเภทใด  สำยงำนใด  จ ำนวนเท่ำใด  ในส่วนรำชกำรนั้น  จึงจะเหมำะสมกับภำรกิจ 
และปริมำณงำน  เพ่ือให้คุ้มค่ำต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  และเพ่ือให้กำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  โดยน ำผลกำรวิเครำะห์
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ต ำแหน่งมำกรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรำก ำลัง  3  ปี  โดยก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 5 ส่วน
รำชกำร  มีบุคลำกรในแต่ละส่วนรำชกำรประกอบด้วย 
 

    -ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๑  อัตรำ 
    -รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ๑  อัตรำ 
 

1. ส านักงานปลัด    
1.1 พนักงำนส่วนต ำบล  ๕  อัตรำ  
1.2 ลูกจ้ำงประจ ำ  1  อัตรำ 
1.3 พนักงำนจ้ำง   ๒  อัตรำ 

 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงำนส่วนต ำบล  ๕  อัตรำ 
2.๒ พนักงำนจ้ำง   ๑  อัตรำ 
 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงำนส่วนต ำบล  ๒  อัตรำ 
3.2 พนักงำนจ้ำง   1  อัตรำ 
 

4. กองการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
4.1 พนักงำนส่วนต ำบล  ๒  อัตรำ 
4.2 พนักงำนครู   ๖  อัตรำ 
4.3 พนักงำนจ้ำง   ๓  อัตรำ 
 

5. กองสวัสดิการสังคม   
5.1 พนักงำนส่วนต ำบล  ๒  อัตรำ 
5.2 พนักงำนจ้ำง    1  อัตรำ 
 

กำรก ำหนดสำยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  เพ่ือพิจำรณำปรับลด หรือเพ่ิมอัตรำก ำลังในแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ  2561 – 2563  นั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  มีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(บริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) จ ำนวน  1  คน  เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชำ มีรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (บริหำร
ท้องถิ่น ระดับต้น)  จ ำนวน  ๑  คน  และมีหัวหน้ำส่วนรำชกำร (ผู้อ ำนวยกำรกอง / อ ำนวยกำร ระดับต้น ) 5 ส่วนรำชกำร 
ปกครองบังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำในแต่ละส่วนรำชกำร  ซึ่งแต่ละส่วนรำชกำรมีสำยงำน  ในแต่ละส่วนรำชกำร  
จ ำนวนคน   ที่ประกอบไปด้วย   พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำน  เพ่ือน ำเอำจ ำนวนคนมำเปรียบเทียบ
สัดส่วนกำรคิดปริมำณงำนในแต่ละสำยงำน  ใช้วิธีคิดจำกข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่ำปริมำณงำนในภำพรวม และเมื่อน ำปริมำณ
ของแต่ละสำยงำนในภำพรวมที่ได้มำเปรียบเทียบกำรก ำหนดจ ำนวนอัตรำคนในแต่ละสำยงำน  ดังตำรำง 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561 – 2563 
  จำกตำรำงข้ำงต้น จะเห็นว่ำ  ต ำแหน่งที่ใช้ในกำรก ำหนดและจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ที่มีในปัจจุบันใช้ภำรกิจงำนที่มีเป็นตัวก ำหนดเป็นเกณฑ์  ดังนั้น ในระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมำณ  2561 – 2563  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  จึงก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ในภำรกิจให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  ดังนี้ 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรำ 
ก ำลัง
เดิม 

อัตรำต ำแหน่งที่คำดว่ำ
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลำ 

3 ปี ข้ำงหน้ำ 
เพ่ิม / ลด หมำย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัด อบต.  
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) 
รองปลัด อบต. 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) 

1 
 

๑ 

1 
 

๑ 

1 
 

๑ 

1 
 

๑ 

-   
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

ส านักงานปลัด           
หัวหน้ำส ำนักปลัด  
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 

 1 1 1 1   - - -  

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ปก. 1 1 1 1 -   - -  
นิติกร  ปก. 1  1  1  1 -   - -  
เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ปง.  1 1  1 1  -   - -  
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  ปง./ชง. 1 1 1 1 -   - - ว่ำงเดิม 

ลูกจ้างประจ า         
นักทรัพยำกรบุคคล 1  1  1  1 -   - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
พนักงำนขับรถยนต์ 1 1 1 1 -   - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
ภำรโรง 1 1 1 1 -   - -  
คนงำนทั่วไป ๑ ๑ ๑ ๑ -๑ - - ยุบเลิก 
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กองคลัง         
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
(นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น) 

1  1  1  1 -   - -  

นักวิชำกำรเงินและบัญชี  ปก.   1 1  1 1  -   - -  
นักวิชำกำรพัสดุ  ปก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  ชง.  ๑ ๑  ๑ ๑ -   - -  
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปง./ชง.   1  1  1  1 -   - - ว่ำงเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  1  1  1  1 -   - -  

กองช่าง         
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

 1  1  1  1 -   - - ว่ำงเดิม 

นำยช่ำงโยธำ ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ -   - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ  
(นักบริหำรงำนศึกษำ ระดับต้น) 

1  1   1 1 -  - - ว่ำงเดิม 

นักวิชำกำรศึกษำ  ชก.    1  1 1  1 -  - -  
คร ู 3 3 3 3 - - -  
ครูผู้ดูแลเด็ก  ๓ ๓ ๓ ๓ - - - ว่ำงเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 3 3 3 3 -   - -  

กองสวัสดิการสังคม         
ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
(นักบริหำรงำนสวสัดิกำรสังคม ระดับต้น) 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน ปง./ชง. - ๑ ๑ ๑ +๑ - - ก ำหนดเพิ่ม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       .  
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ +๑/-๑ - -  
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เมื่อได้จ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบล   ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง  ในแต่ละส่วนรำชกำร   แต่ละสำยงำน  ดังกล่ำว
ข้ำงต้นแล้ว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ได้น ำเอำจ ำนวนพนักงำนแต่ละสำยงำนที่มีในกรอบอัตรำก ำลัง  มำ
ก ำหนดต ำแหน่งตำมทักษะ  ควำมรู้ควำมสำมำรถ  เพ่ือปฏิบัติงำนตอบโจทย์ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่อระกำ  ใน  ๑๐  ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับ 

ผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

แผนงำนเคหะและชุมชน กองช่ำง อบต. 
ช่อระกำ 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิกำรฯ 
ส ำนักงำนปลัด 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ กองกำรศึกษำฯ 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ 

แผนงำนกำรศึกษำ 

  งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ แผนงำนกำรศึกษำ  
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ

เกษตร 
งำนส่งเสรมิและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส ำนักงำนปลัด 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส ำนักงำนปลัด 
กองสวัสดิกำรฯ 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห ์

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์ กองสวัสดิกำรฯ 

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห ์

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์ กองสวัสดิกำรฯ 

งำนงบกลำง แผนงำนงบกลำง กองสวัสดิกำรฯ 
ส ำนักงำนปลัด 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

งำนงบกลำง แผนงำนงบกลำง ส ำนักงำนปลัด 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน 

แผนงำนสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัด 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิกำรฯ 

6 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

แผนงำนเคหะและชุมชน กองช่ำง 

งำนไฟฟำ้ถนน แผนงำนเคหะและชุมชน กองช่ำง 

 
งำนสวนสำธำรณะ แผนงำนเคหะและชุมชน ส ำนักงำนปลัด 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ กองกำรศึกษำฯ 
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7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา  

งำนกีฬำและนันทนำกำร แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

กองกำรศึกษำฯ 

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

กองกำรศึกษำฯ 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

งำนบริหำรทั่วไป แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนปลัด 

งำนบริหำรงำนคลัง แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป กองคลัง 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส ำนักงำนปลัด 

กองสวัสดิกำรฯ 

9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

ส ำนักงำนปลัด 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

ส ำนักงำนปลัด 

งำนส่งเสรมิและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส ำนักงำนปลัด 

งำนสวนสำธำรณะ แผนงำนเคหะและชุมชน ส ำนักงำนปลัด 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน 

แผนงำนสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัด 

รวม 10 ยุทธศาสตร์ 16 ด้าน 9 แผนงาน 5 กอง  
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๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

ส านักงานปลัด   
 

๑. มีอัตรำก ำลัง  ปัจจุบัน     จ ำนวน  ๙  ต ำแหน่ง   
ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง ๑ ๓๓,๑๔๐ ๓๙๗,๖๘๐ ๑๕,๔๘๐ ๑๕,๙๖๐ ๑๖,๔๔๐ 
๒ นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น ๑ ๒๘,๐๓๐ ๓๓๖,๓๖๐ ๑๒,๙๖๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ 
๓ นักบริหำรงำนทัว่ไป ระดับต้น ๑ ๒๘,๕๖๐ ๓๔๒,๗๒๐ ๑๓,๔๔๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๐๘๐ 
๔ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ๑ ๒๒,๙๘๐ ๒๗๕,๗๖๐ ๘,๗๖๐ ๙,๒๔๐ ๙,๔๘๐ 

๕ นิติกรปฏิบัติกำร ๑ ๒๒,๙๘๐ ๒๗๕,๗๖๐ ๘,๗๖๐ ๙,๒๔๐ ๙,๒๔๐ 
๖ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ๑ ๑๑,๗๐๐ ๑๔๐,๔๐๐ ๖,๒๔๐ ๖,๑๒๐ ๖,๐๐๐ 

๗ นักทรพัยำกรบุคคล (ลูกจ้ำงประจ ำ) ๑ ๑๘,๗๙๐ ๒๒๕,๔๘๐ ๗,๔๔๐ ๗,๕๖๐ ๗,๖๘๐ 
๘ พนักงำนขับรถยนต์  

(พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) 
๑ ๑๐,๕๙๐ ๑๒๗,๐๘๐ ๕,๑๖๐ ๕,๔๐๐ ๕,๕๒๐ 

๙ ภำรโรง  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) ๑ ๙,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
 
ปี  ๒๕๖๑  มีควำมต้องกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมข้ึน  ๑  ต ำแหน่ง  ๑  อัตรำ  ดังนี้   
 
ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 

(คน) 
เงินเดือนขั้นต่ ำ เงินเดือนขั้นสูง เงินเดือนเฉลี่ย 

ที่ต้องตั้งไว้ 
๑ จพง.สำธำรณสุข ปง./ชง. ๑ ๘,๗๕๐ ๒๕,๐๒๐ ๒๙๗,๙๐๐ 
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กองคลัง 
 

๑. มีอัตรำก ำลัง  ปัจจุบัน     จ ำนวน  ๔  ต ำแหน่ง   
ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ นักบริหำรงำนคลัง  ระดับต้น ๑ ๒๘,๐๓๐ ๓๓๖,๓๖๐ ๑๒,๙๖๐ ๑๓,๓๒๐ ๑๓,๔๔๐ 
๒ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร ๑ ๒๐,๔๔๐ ๒๔๕,๒๘๐ ๘,๔๐๐ ๘,๘๘๐ ๘,๖๔๐ 
๓ นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ๑ ๒๐,๗๗๐ ๒๔๙,๒๔๐ ๘,๗๖๐ ๘,๗๖๐ ๙,๐๐๐ 
๔ จพง.จัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน ๑ ๑๖,๕๗๐ ๑๙๘,๘๔๐ ๘,๘๘๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ 
๕ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  

(พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) 
๑ ๑๐,๕๔๐ ๑๒๖,๔๘๐ ๕,๑๖๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ 

 

ปี  ๒๕๖๑  มีควำมต้องกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมข้ึน  ๑  ต ำแหน่ง  ๑  อัตรำ  ดังนี้   
 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(คน) 

เงินเดือนขั้นต่ ำ เงินเดือนขั้นสูง เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

๑ จพง.กำรเงินและบัญชี ปง./ชง. ๑ ๘,๗๕๐ ๒๕,๐๒๐ ๒๙๗,๙๐๐ 
 
กองช่าง 
 

๑. มีอัตรำก ำลัง  ปัจจุบัน     จ ำนวน  ๒  ต ำแหน่ง   
ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ๑ ๑๗,๖๙๐ ๒๑๒,๒๘๐ ๙,๐๐๐ ๙,๑๒๐ ๙,๒๔๐ 

๒ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
(พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) 
 

 
๑ 

 
๑๑,๔๓๐ 

 
๒๑๒,๒๘๐ 

 
๙,๐๐๐ 

 
๙,๑๒๐ 

 
๙,๒๔๐ 

 

ปี  ๒๕๖๑  มีควำมต้องกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมข้ึน  ๑  ต ำแหน่ง  ๑ อัตรำ  ดังนี้   
 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(คน) 

เงินเดือนขั้นต่ ำ เงินเดือนขั้นสูง เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

๑ นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น ๑ ๑๕,๔๓๐ ๕๐,๑๗๐ ๔๓๕,๖๐๐ 
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑. มีอัตรำก ำลัง  ปัจจุบัน     จ ำนวน  ๗  ต ำแหน่ง   
ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขัน้ที่เพ่ิมในแต่ละปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ๑ ๒๔,๐๑๐ ๒๘๘,๑๒๐ ๑๑,๕๒๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๑๒๐ 
๒ ครู  คศ. ๑ ๑ - - - - - 
๓ ครู  คศ. ๑ ๑ - - - - - 
๔ ครู  คศ. ๑ ๑ - - - - - 
 พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ       

๕ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ - - - - - 
๖ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ - - - - - 
๗ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ - - - - - 

 
หมำยเหตุ  ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  รับเงินจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
 

ปี  ๒๕๖๑  มีควำมต้องกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมข้ึน  ๔  ต ำแหน่ง  ๔  อัตรำ  ดังนี้   
 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(คน) 

เงินเดือนขั้นต่ ำ เงินเดือนขั้นสูง เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

๑ นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ๑ ๑๕,๔๓๐ ๕๐,๑๗๐ ๔๓๕,๖๐๐ 
๒ ครูผู้ดูแลเด็ก  (ครูผู้ช่วย) ๑ - - - 
๓ ครูผู้ดูแลเด็ก  (ครูผู้ช่วย) ๑ - - - 
๔ ครูผู้ดูแลเด็ก  (ครูผู้ช่วย) ๑ - - - 

 
หมำยเหตุ  ครูผู้ดูแลเด็ก  รับเงินจัดสรรจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
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กองสวัสดกิารสังคม 
 

๑. มีอัตรำก ำลัง  ปัจจุบัน     จ ำนวน  ๒  ต ำแหน่ง   
ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม  
ระดับต้น 

๑ ๒๔,๔๙๐ ๒๙๓,๘๘๐ ๑๑,๗๖๐ ๑๑,๘๘๐ ๑๒,๒๔๐ 

๒ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 
(พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) 

๑ ๑๐,๘๔๐ ๑๓๐,๐๘๐ ๕,๒๘๐ ๕,๕๒๐ ๕,๖๔๐ 

 
ปี  ๒๕๖๑  มีควำมต้องกำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ิมข้ึน   ๑   ต ำแหน่ง   ๑   อัตรำ  ดังนี้   
 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(คน) 

เงินเดือนขัน้ต่ ำ เงินเดือนขั้นสูง เงินเดือนเฉลี่ย 
ที่ต้องตั้งไว้ 

๑ เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน ปง./ชง. ๑ ๘,๗๕๐ ๒๕,๐๒๐ ๒๙๗,๙๐๐ 

 
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยปีนี้   
 

ที ่ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
๑ ๒๘,๔๗๑,๙๐๕ ๒๙,๘๙๕,๕๐๐ ๓๑,๓๙๐,๒๗๕ 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ ก ำหนดแนวทำงกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และ

พนักงำนจ้ำง  ทุกต ำแหน่ง  ได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  โดยจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  โดยมีระยะเวลำ 3 ปี ตำมรอบของแผนอัตรำก ำลัง  ๓  ปี  กำรพัฒนำนอกจำกจะพัฒนำด้ำน
ควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง  ด้ำนกำรบริหำร  ด้ำน
คุณสมบัติส่วนตัว  และด้ำนคุณธรรมจริยธรรมแล้ว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ตระหนักถึงกำรพัฒนำตำม
นโยบำยแห่งรัฐ  คือ กำรพัฒนำไปสู่  Thailand  ๔.๐  ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  จึงจ ำเป็นต้อง
พัฒนำระบบรำชกำรส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค  ๔.๐  เช่นกัน  โดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมกำร
ท ำงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก  กล่ำวคือ 

1. เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   ต้องมีควำมเปิดเผยโปร่งใส  ในกำรท ำงำนโดย
บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรหรือมีกำรแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน  และสำมำรถเข้ำมำ
ตรวจสอบกำรท ำงำนได้ตลอดจนเปิดกว้ำงให้กลไกหรือภำคส่วนอ่ืน ๆ เช่น  ภำคเอกชน  ภำคประชำสังคมได้เข้ำมำมี
ส่วนร่วมและโอนถ่ำยภำรกิจที่ภำครัฐไม่ควรด ำเนินกำรเองออกไปให้แก่ภำคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
แทน  โดยกำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ำงให้สอดรับกับกำรท ำงำนในแนวระนำบในลักษณะของ
เครือข่ำยมำกกว่ำตำมสำยกำรบังคับบัญชำในแนวดิ่ง  ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงกำรท ำงำนภำยในภำครัฐด้วย
กันเองให้มีเอกภำพและสอดรับประสำนกัน  ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง    

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ  โดยตั้งค ำถำมกับตนเอง
เสมอว่ำ ประชำชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหำควำมต้องกำร   และตอบสนองควำมต้องกำรประชำชน  โดยไม่ต้อง
รอให้ประชำชนเข้ำมำติดต่อขอรับบริกำรหรือร้องขอควำมช่วยเหลือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลของทำงรำชกำรและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะที่ตรงกับควำมต้องกำรของ
ประชำชน  พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกโดยกำรเชื่อมโยงกัน เองของทุกส่วนรำชกำรเพ่ือให้บริกำรต่ำง ๆ สำมำรถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว  ประชำชนสำมำรถเรียกใช้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ตลอดเวลำตำมควำม
ต้องกำรของตนและผ่ำนกำรติดต่อได้หลำยช่องทำงผสมผสำนกัน  ไม่ว่ำจะติดต่อมำด้วยตนเอง  อินเตอร์เน็ต  เว็ปไซด์  
โซเซียลมีเดีย  หรือแอปพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น   

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท ำงำน อย่ำงเตรียมกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ มีกำร 
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง  สร้ำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ควำมรู้  ในแบบสหสำขำวิชำเข้ำมำใช้ในกำร
ตอบสนองกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงทันเวลำตลอดจนเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้ำสู่สภำพ
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ควำมเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่  รวมทั้งท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร  และปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
เหมำะสมกับบทบำทของตน 
 

     ทั้งนี้  วิธีกำรพัฒนำอำจใช้วิธีกำรใด  วิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีก็ได้  เช่น  กำรปฐมนิเทศ  กำรฝึกอบรม  
กำรศึกษำดูงำน  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  เป็นต้น   
 

 ทั้งนี้   ในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ตำมแนวทำงข้ำงต้นนั้น 
ก ำหนดให้ทุกต ำแหน่ง ได้มีโอกำสที่จะได้รับกำรพัฒนำ ในช่วงระยะเวลำตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีกำรพัฒนำ  
อำจใช้วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง  เช่น  กำรปฐมนิเทศ  กำรฝึกอบรม  กำรศึกษำหรือดูงำน  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
ฯลฯ  ประกอบในกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล  เพ่ือให้งำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผลบังเกิดผลดี
ต่อประชำชนและท้องถิ่น  ซึ่งกำรพัฒนำแรกจะเน้นที่กำรพัฒนำพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติงำนพ้ืนฐำนของพนักงำนที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร เช่น   

 กำรบริหำรโครงกำร  
 กำรให้บริกำร 
 กำรวิจัย 
 ทักษะกำรติดต่อสื่อสำร 
 กำรเขียนหนังสือรำชกำร 
 กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เป็นต้น 

 ส่วนกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  เล็งเห็นว่ำ มี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกว่ำ บุคลำกรที่มำด ำรงต ำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มำของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่ำง
สถำนที่  ต่ำงภำค  ต่ำงภำษำถิ่น  ดังนั้น ในกำรพัฒนำพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร จึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่ง  ประกอบกับพฤติกำรณ์ปฏิบัติรำชกำรเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงำนส่วนต ำบลทุกคนที่พึงมี   เป็นกำรหล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่ำนิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อ
ระกำ  ประกอบด้วย 

 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 กำรเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน 
 กำรบริกำรเป็นเลิศ 
 กำรท ำงำนเป็นทีม 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อระกำ  ได้ประกำศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล  เพ่ือให้
พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำง  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เพ่ือรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรประชำชน  ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยยึดมั่น
ในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม  ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย 
5. ให้บริกำรประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  มีอัธยำศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

 
 

 ทั้งนี้  กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม  ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย
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ภาคผนวก 
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