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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  25 61  – 256 3 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แหลม จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน  2563  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 256 4 – 2566  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็น
ส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง   โดยใช้หลักการและ
วิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี้ 

    ๑. 1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จัดท าแผนอัตราก าลังของ พนักงานส่วนต าบล เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

      ๑. 2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบ ประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล แหลม  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนอัตราก าลัง  3 
ปี 

    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม   จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 
    ๒.1.๒ เพ่ือใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
    ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถตรวจสอบ การ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
    ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
    ๒.1.๖ เพ่ือใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล แหลม สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ  
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

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

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. กรอบแนวคิด  ขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาท างานให้บรรลุ
เปูาหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว ” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

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

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

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

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

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

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

 พนักงานส่วนต าบล  : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน   มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้น   ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
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 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

                  
                                   

                

               

                    

                 

 
 

 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสม
ในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

พนกังานสว่นต าบล /

จ านวน 16 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 45.71 

พนกังานครู อบต. 

จ านวน 5 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 14.29 

พนกังานจ้างตามภารกิจ 

จ านวน 12 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 34.29 

พนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน  

2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.71 
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 - ส านักงานปลัด  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

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

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

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

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

 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง ( Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพ่ือให้การด าเนินการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  
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การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล     มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  
จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่  2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้อง
มีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชา
บุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงาน
วิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

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

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบล  

ปริก 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

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

 

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

 
 กระจกด้านที่ 4  Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม      
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่
ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม (การตรวจประเมิน 
LPA)    
 

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้าง ส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละ ส่วนราชการ นั้น  จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็น ระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและ งานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม พิจารณา
ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม แล้ว โดยปัจจุบัน มี 3 ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  และกองช่าง      

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดั งนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ ออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   
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 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือ การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร  หรือ หัวหน้าส่วนราชการ   ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
ปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับ องค์การบริหารส่วนต าบล

ขนาดเดียวกัน พื้นท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพัง
ไกร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน 
ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

การเปรียบเทียบอัตราก าลังกับ อปท. ที่มีขนาดเดียวกัน (Benchmarking) ประกอบด้วย 

 ประเด็น อบต.แหลม อบต.ทรายขาว อบต.เขาพังไกร 
๑. ขนาด ขนาดกลาง ขนาดกลาง ขนาดกลาง 
๒. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕63 

44,000,000.00 47,387,940.00 ๔1,500,00๐.00 

3. โครงสร้างอัตราก าลัง ปลัด ระดับกลาง 
 
1.ส านักงานปลัด ระดับต้น 
1.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 
๑.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
๑.3 งานแผนงานและงบประมาณ 
๑.4 งานกฎหมายและคด ี
๑.5 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 
๑.6 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
๑.7 งานสารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 
 
(รวมพนักงานส่วนต าบล 8 ราย/ 
พนักงานครู 5 ราย /ลูกจ้างประจ า ๑ 
ราย/ พนักงานจ้าง 10 ราย) 
 

ปลัด ระดับกลาง 

 
1.ส านักงานปลัด ระดับต้น 

  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

  1.2 งานนโยบายและแผน 

  1.3 งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

  1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

  1.5 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.6 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 
 
(รวมพนักงานส่วนต าบล 8 คน/
พนักงานครู 6  คน/ลูกจ้างประจ า 
1 คน/พนักงานจ้าง  7   คน 
 
 
 
 

ปลัด ระดับกลาง 

รองปลัด ระดับต้น  

1.ส านักงานปลัด ระดับต้น 

  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

  1.2 งานนโยบายและแผน 

   1.3 งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
  1.4 งานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  1.5 งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
  1.6 งานบริหารงานบุคคล 
  1.7 งานนิติการ 
  1.8 งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
(รวมพนักงานส่วนต าบล 10 คน/
พนักงานครู ๔  คน/ พนักงานจ้าง  
๑๒ คน 
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2. กองคลัง  ระดับต้น 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
(รวมพนักงานส่วนต าบล 4 ราย /
ลูกจ้างประจ า ๑ ราย / พนักงานจ้าง ๑ 
ราย) 
 
3.  กองช่าง  ระดับต้น 
๓.1 งานก่อสร้าง 
๓.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.3 งานผังเมือง 
๓.4  งานสาธารณูปโภค              
(รวมพนักงานส่วนต าบล 4 ราย / 
พนักงานจ้าง 4 ราย) 

 
2.กองคลัง ระดับต้น 
2.1 งานการเงิน 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
 
(รวมพนักงานส่วนต าบล  5  คน/
ลูกจ้าง 1 คน/พนักงานจ้าง  2  คน 
 
 
3.กองช่าง ระดับต้น 

3.1 งานก่อสร้าง 

3.2 งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
 
(รวมพนักงานส่วนต าบล 2   คน/
ลูกจ้างประจ า - คน/พนักงานจ้าง  
3 คน 

 

 
2.กองคลัง ระดับต้น 
2.1 งานการเงนิและบัญช ี
2.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและ 

พัสด ุ

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
 
(รวมพนักงานส่วนต าบล  4 คน/
ลูกจ้างประจ า ๑ คน/พนักงานจ้าง  
๑ คน 
 
3.กองช่าง ระดับต้น 

3.1 งานก่อสร้าง 

3.2 งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
 
(รวมพนักงานส่วนต าบล 3 คน/
พนักงานจ้าง  2 คน 
 

ภาระค่าใช้จ่ายปี ๒๕63 18.53 19.80 ๒2.09 
คะแนน LPA  ปี ๒๕62 86.25 84.60 ๖๗.๕๐ 

 
 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว และองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพังไกร ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประชากรขนาดใกล้เคียง
กันบริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งมีอัตราก าลังค่อนข้างแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม ทั้งๆ ที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบมากกว่า แต่ก าลังคนน้อยกว่า แต่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี
ผลการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังสอง หน่วยงานแล้ว  
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  จึง
ยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มี
อยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ว่าใน
ปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบและท าให้
พนักงานส่วนต าบล เพิ่มข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  
 

 หน้า 14 
 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
  องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปี 

งบประมาณ  ๒๕๖ 4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ  จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปริก 

 3.2 .2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม โดยให้หัว    
หน้าส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและ อ านาจหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

 3. 2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน 
ร้อยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจ่าย 

 3. 2.๗ ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ  พัฒนาความรู้ ความ  
สามารถ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์               
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล         
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการ
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พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ปริกสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วย
ท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

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

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม สามารถท่ีจะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แหลม เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
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  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลม  

3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เช่น 
กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่
ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

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

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2561 – 2563   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้

อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
8  ก.ค.63 แต่งตั้งคณะท างาน  
20 ก.ค.63 ขอแผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.ข้างเคียง อบต.ทรายขาว , อบต.เขาพังไกร 
29 ก.ค.63 ประชุมคณะท างาน  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  

ภารงาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 
3 ส.ค.63 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

๓๑ ส.ค.63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา 

 

20 ก.ย.63 ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ก.ย.63 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.แหลม ปลายเดือน ก.ย.63 
ต.ค.63 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.66 
ต.ค.63 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดนครศรีธรรมราช, อ าเภอหัวไทร 
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม พบ
ปัญหาและความต้องการ ความต้องการของประชาชนตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2564 – 2566  
แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น   

4.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
-  การก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ท่อน้ าหรือรางระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง  
-  การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟูายังไม่ทั่วถึง 

4.2  ด้านเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนว่างงาน  และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรู้เพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิม  

 

4.3 ด้านสังคม  
-  การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
-  การจัดหาสถานที่  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการออกก าลังกายในชุมชนมีไม่เพียงพอ  
-  การดูแล  และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์  
-  การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ใน

การพัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  
-  ปัญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไม่ทั่วถึง  
-  การติดตั้งปูายบอกทาง  ปูายชื่อชุมชน  ปูายชื่อซอย 

4.4  ด้านการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  การรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
-  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ต้องปรับปรุงกระบวนการท างาน  ให้

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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4.5  ผลผลิตด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  
-  การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า  
-  การตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม  
-  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.6  ด้านสาธารณสุข 

-  ด้านสุขภาพอนามัย  
-  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

4.7  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การส่งเสริมด้านการศึกษา  
-  การจัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
-  การให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา  
- การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมปัญญาชาวบ้าน 
 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม    ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 14.5 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  75  กิโลเมตร มีเนื้อที่ 
ประมาณ  90.10  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,250 ไร่   อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลทรายขาว 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลควนชะลิก 

     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลเขาพังไกร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ าเภอชะอวด และอ าเภอเชียรใหญ่ 

 ต าบลแหลมมีจ านวนหมู่บ้าน ๑๐  หมู่บ้าน ประกอบด้วย  
หมู่ที่ 1  บ้านนาโพธิ์-แหลมออก   
หมู่ที่ 2  บ้านแหลมกลาง-วัดแหลม 
หมู่ที่ 3  บ้านแหลมส าโรง-ท่อมหมู่ 
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หมู่ที่ 4  บ้านหัวคลองแหลม 
หมู่ที่ 5  บ้านเกาะส าโรง-โคกยาง 
หมู่ที่ 6  บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 7  บ้านท่าเตียน 
หมู่ที่ 8  บ้านทองจันทร์ 
หมู่ที่ 9  บ้านท้ายโนต 
หมู่ที่ 10  บ้านควนโถ๊ะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององค์การบริหารสวนต าบลแหลม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมมีประชากร ทั้งสิ้น ๖,๐ 90  คน  แยกเป็น ชาย ๓,๐9๐  คน หญิง    
๓,๐๐0  คน  ประชากรร้อยละ ๙๐  ประกอบอาชีพท าการเกษตร 

การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลมนั้น ได้พิจารณาสรุป
รูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี   2564 – 2566 
ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลแหลมคือ   
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วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

     “ ชุมชนเข้มแข็ง      แหล่งน้ าสมบูรณ์  
                                     เพ่ิมพูนผลผลิต      ชวีิตเรียนรู้    
                                          เชิดชูวัฒนธรรม      น าสู่สากล ”  
 
  ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย 
และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคง
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ที่ด้อยกว่า ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการ
ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การ
ร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
เพ่ือให้ต าบล แหลมเป็นต าบลที่น่าอยู่ ตลอดไป   ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลแหลม  ได้ก าหนดไว้ 8 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  พัฒนาระบบโครงข่ายถนนให้ทั่วถึง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพใช้การได้  
 1.2  ประสานความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล  กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  องค์กรราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนอื่นเพ่ือพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  ถนน  สะพาน  ประปา  ไฟฟูา  โทรศัพท์  ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 1.3  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
 1.4  ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้การเกษตร อย่างเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
 1.5  ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  
 

 หน้า 21 
 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์  และปัจจัยที่ใช้ในการผลิต แก่กลุ่มอาชีพ และเกษตรกร  
 2.2  ส่งเสริมและสนับสนุน หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้านแบบยั่งยืน  
 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านการเกษตรชีวภาพและลดเคมีเกษตร  
 2.4  ส่งเสริมและสนับสนุน การอบรม เพิ่มความรู้ทักษะให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเรียนด้านอาชีพภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี ในการผลิตทางเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
 2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ผู้ว่างงาน  ผู้ด้อยโอกาส  ด้วยการจัดกองทุนเศรษฐกิจชุมชนเป็น
ทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพสู่การพัฒนาการผลิต  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด ตลอดจนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 2.7  ตอบรับและส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่  
 2.8  สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในต าบล  
 

3.  การพัฒนาด้านสังคม 
 3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการอย่างทั่วถึง  
 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  
 3.3  พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสาร  
 3.4  ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน  ข้อมูลพื้นฐาน  ให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชน 
 3.5  ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  ระดับหมู่บ้าน  ต าบลให้เพียงพอ  
 3.7  ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 3.8  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร.  
 3.9  ส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 4.1  ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร  อย่างเพียงพอ  และมี
ประสิทธิภาพ 
 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
          4.3  พัฒนาแหล่งน้ าเข้าสู่พื้นที่อย่างเป็นระบบ 
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5.  การจัดการด้านสาธารณสุข 
 5.1  ส่งเสริมและสนับสนุน การปูองกันและระงับโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้เลือดออก และ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 
 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เท่าที่มีความจ าเป็น  แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
 

6.  การจัดการด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และการกีฬา 
 6.1  ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอและท่ัวถึงทุกโรงเรียน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2  ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องเขียน  แก่เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอและท่ัวถึงทุกโรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
 6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  ทุกโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
 6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 6.5  ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาแกเด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน ทั้งระดับหมู่บ้าน  ต าบล
และอ าเภอ 
 6.6  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  สนามกีฬา  และอุปกรณ์ในการออกก าลังกายของ
ชุมชนและโรงเรียน 
 6.7  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีคุณค่า  
 6.8  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
 6.9  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนัก
และอนุรักษ์คุณค่าจริยธรรม 
 6.10 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  
 6.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

7.  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 7.1  ส่งเสริมและสนับสนุน  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  
 7.2  ส่งเสริมและสนับสนุน จัดระบบการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า และปูองกันน้ าท่วม  
 7.3  ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของชุมชนด้านเกษตรชีวภาพและลดเคมีการเกษตร  
 7.4  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 7.5  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
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 7.6  ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาระบบจัดการน้ าเสียและปริมาณขยะมูลฝอยของเสียอันตรายให้มี
ประสิทธิภาพ 
 7.7  ออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติต าบล ตามท่ีกฎหมายเกี่ยวข้อง  
 

8.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 8.1  พัฒนาบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  
ให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ  มีความรู้  ความสามารถ  พร้อมส าหรับการบริหาร และการบริการ
ประชาชน 
 8.2  พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้ทันสมัย  รวดเร็ว และเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด  กับการบริการประชาชน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  หลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีความรับผิดชอบ  และประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
 8.3  พัฒนาเครือข่าย และประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับองค์กรราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่นอ่ืนและองค์กรเอกชน 
 8.4  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมหมู่บ้าน ต าบล  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้
มีความเข้มแข็ง 
 8.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 8.6  ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนของประชาชน ระบบตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์และการบริหาร
จัดการขององค์กร 
 
สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
-  ปัญหาเส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก การสามารถสัญจร ไปมาไม่คล่องตัว   
-  ปัญหาการขาดจัดหาแหล่งน้ าดิบที่สะอาดส าหรับใช้ในการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค      
   บริโภค 
- ปัญหาการขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตร  
- ปัญหาไฟฟูาสาธารณะไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- ปัญหาแหล่งน้ า คูคลอง มีความตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม   

2.ด้านเศรษฐกิจ  
- ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ า 
- ปัญหาต้นทุนในการผลิตราคาสูง 
- ปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริม ไม่มีรายได้เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 
- ปัญหาขาดแคลนที่ดินท ากิน 

        -  ปัญหาการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร  
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3.ด้านสังคม – การศึกษา  
- ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยสร้างและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ปัญหาด้านยาเสพติดระบาด  
- ประชาชนเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพภาย 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่างๆ 
- ปัญหาการไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความช านาญในการประกอบอาชีพ 
- ปัญหาด้าน คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ขาดการดูแลเอาใจใส่ 

4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        - ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ าผิวดินทางกายภาพ  
       - ปัญหาการใช้ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมมีอัตราส่วนการใช้ที่ดิน    

ค่อนข้างหนาแน่น การปรับปรุงที่ดินโดยการถมดินเป็นการเบี่ยงเบนทิศทางการ 
ระบายน้ าธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดน้ าเอ่อและน้ าท่วมที่ติดตามมา 
- ประชาชนไม่ไห้ความส าคัญกับการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมราชิและสิ่งแวดล้อม  

5.ด้านการเมือง - การบริหาร  
- ปัญหาถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการติดต่อ  

     ราชการไม่เพียงพอ 
- ส่งเสริมและให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแก่ประชาชน 
- การขาด เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ  

     ต้องการของ ประชาชน 
- บุคลากรในการให้บริการประชาชน ไม่เพียงพอกับปริมาณงานในการ บริการ
ประชาชน 

ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีคุณภาพ 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  ๑. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ  ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  
  ๒. สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน  
  ๓. สนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ  
  ๔. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
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  ด้านสังคมและการศึกษา 
  ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา  
  ๓. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ภูมปัญญาท้องถิ่น  
  ๔. สงเคราะห์ คนชรา  คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส 
  ๕. แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน  
  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ๑. ส่งเสริมและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๒. การดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน์  
  ๓. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  
  ด้านการเมือง การบริหาร 
  ๑.การบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

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

 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3) 
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2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(มาตรา 68(4) 

2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10) 

2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(มาตรา 16(2) 

2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16(5) 

2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
(มาตรา 16(19) 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28) 

4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7) 
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5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) 
6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

(มาตรา 17(18) 

7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(มาตรา 16(16) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล แหลมได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม จะด าเนินการ มีดังนี ้
6.1  ภารกิจหลัก 

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6.1.6 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
6.2.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   ( SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง  และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
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1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม (ระดับตัวบุคลากร)  

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 45 ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

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

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

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

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

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

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

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การ  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อ
มีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 
 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.ส านักงานปลัด อบต. 
1.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
๑.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.3 งานแผนงานและงบประมาณ 
๑.4 งานกฎหมายและคดี 
๑.5 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
๑.6 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
๑.7 งานสารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

1.ส านักงานปลัด อบต. 
1.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
๑.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.3 งานแผนงานและงบประมาณ 
๑.4 งานกฎหมายและคดี 
๑.5 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
๑.6 งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
๑.7 งานสารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 

3.  กองช่าง 
๓.1 งานก่อสร้าง 
๓.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.3 งานผังเมือง 
๓.4  งานสาธารณูปโภค 
 

3.  กองช่าง 
๓.1 งานก่อสร้าง 
๓.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.3 งานผังเมือง 
๓.4 งานสาธารณูปโภค 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
        จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ไดว้ิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน  
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล แหลม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดกลาง  และ
มี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา ฝุายข้าราชการประจ า          
โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการมีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ จ านวน           
๓๑ ราย ประกอบด้วย  

1. ส านักงานปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล  8  อัตรา  
1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 8  อัตรา  
1.3 พนักงานจ้างทั่วไป  2  อัตรา  
1.4 ข้าราชการครู  5 อัตรา  
๑.๕ ลูกจ้างประจ า  ๑ อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล   4  อัตรา  
2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1  อัตรา  
2.3 พนักงานจ้างทั่วไป  -  อัตรา  
๒.๔ ลูกจ้างประจ า  ๑ อัตรา  

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล  4  อัตรา  
3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 3  อัตรา  

      3.3 พนักงานจ้างทั่วไป  -  อัตรา  
 

  การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และหัวหน้า 
ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 3 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่
ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงานในแต่ละส่วนราชการ  จ านวนคนที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล   
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และพนักงานจ้าง เพื่อน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  
3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเม่ือน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการ
ก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง   

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงานส่วนต าบล พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

งานบริหารทั่วไป 6 - 2 
งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - 
งานนโยบายและแผน 1 - - 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย - - - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 1 - 
งานส่งเสริมการเกษตร - - - 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 6 - 
    

กองคลัง 

งานการเงินและบัญชี ๓ - - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 1 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - - 
    

กองช่าง 

งานก่อสร้าง 1 1 - 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 2 1 - 
งานประสานสาธารณูปโภค 1 1 - 
งานเคหะและชุมชน - - - 

 
  เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  
มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม  ใน  8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านแหล่งน้ า 
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข 
6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว  
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการเมืองการบริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
โครงสร้างพ้ืนฐาน   

- พัฒนาระบบโครงข่ายถนนให้ทั่วถึง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้
ถนนอยู่ในสภาพใช้การได้ ประสานความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบล กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  องค์กรราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนอื่นเพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค  
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา/นายช่างไฟฟูา 
- ผช.จพง.ธุรการ กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านเศรษฐกิจ   

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการ
ประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ท่ีมั่นคง พัฒนาและ
สนับสนุนสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน 
สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ด้านสังคม  

-ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
และคนพิการอย่างท่ัว ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก  
สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส พัฒนาระบบการ
สื่อสารให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสาร 
ส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน  ข้อมูลพื้นฐาน  ให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
 

-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬา  กิจกรรม
นันทนาการ  ระดับหมู่บ้าน  ต าบลให้เพียงพอ ส่งเสริมและ
สนับสนุน  ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าด้านสังคมสงเคราะห์

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  
 

 หน้า 35 
 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม     
อปพร. ส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนินการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ด้านแหล่งน้ า   

-ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร  อย่างเพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง 
- นายช่างโยธา  
 

-ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านและพัฒนาแหล่งน้ าเข้าสู่พื้นที่อย่างเป็นระบบ 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง 
- นายช่างโยธา 
- นายช่างไฟฟูา 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
ด้านสาธารณสุข  

-ส่งเสริมและสนับสนุน การปูองกันและระงับโรคติดต่อ  เช่น  
โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออ่ืนๆ 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
 

-ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
เท่าท่ีมีความจ าเป็น  แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ   

-ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน
อย่างเพียงพอและท่ัวถึงทุกโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องเขียน  แก่เด็กนักเรียนอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึงทุกโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  ทุกโรงเรียน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาแก

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.) 
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เด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน ทั้งระดับหมู่บ้าน  ต าบล
และอ าเภอ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  
สนามกีฬา  และอุปกรณ์ในการออกก าลังกายของชุมชนและ ร.ร 
-ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
อันมีคุณค่า ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่า
จริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาแก่
เด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- เจ้าพนักงานธุรการ(ปง.) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ส่งเสริมและสนับสนุน  บ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งเสริม
และสนับสนุน จัดระบบการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า และปูองกัน
น้ าท่วม ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของชุมชนด้านเกษตร
ชีวภาพและลดเคมีการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุน ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

พนักงานส่วนต าบลทุกคน 

-ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  
อนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและ
สนับสนุน การพัฒนาระบบจัดการน้ าเสียและปริมาณขยะมูลฝอย
ของเสียอันตรายให้มีประสิทธิภาพ ออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ
ต าบล ตามท่ีกฎหมายเกี่ยวข้อง 

พนักงานส่วนต าบลทุกคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
ด้านการเมืองการ
บริหาร   

-พัฒนาบุคลากร  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ  มีความรู้  ความสามารถ  พร้อมส าหรับการ
บริหาร และการบริการประชาชน พัฒนาระบบบริหารองค์กร
โดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้ทันสมัย  รวดเร็ว 
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  กับการบริการประชาชน  โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  หลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีความรับผิดชอบ  และประชาชนมีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอน พัฒนาเครือข่าย และประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับองค์กรราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่นอ่ืนและองค์กรเอกชน 
 

พนักงานส่วนต าบลทุกคน 
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-ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมหมู่บ้าน ต าบล  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริม
กระบวนการการมีส่วนของประชาชน ระบบตรวจสอบ การ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการขององค์กร 
 

พนักงานส่วนต าบลทุกคน 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 
  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์  ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564 – 2566  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที่ 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา  3  ปี

ข้างหน้า 

อัตราก าลังคน 
เพ่ิม/ลด หมายเหต ุ

  
2564 25๖5 2566 2564 2565 2566 

1 
 

 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   
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15 

ส านักงานปลัด อบต.(01) 
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
(หัวหน้าส านักปลัด) 
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 
ลูกจ้างประจ า 
นักจัดการงานท่ัวไป 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานขับรถยนต ์
ภารโรง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ 
ครู (คศ.1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภททักษะ 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 
 

1 
๑ 
 

๑ 
1 
 

1 
 
 

1 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 
 

1 
๑ 
 

๑ 
1 

 
1 
 
 

1 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 
 

1 
๑ 
 

๑ 
1 
 

1 
 
 
 1 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 
 

1 
๑ 
 

๑ 
1 
 

1 
 
 

1 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

+1 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 

- 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 

 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 

- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ว่างเดิม 
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32 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแหลม 
ครู (คศ.1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภททักษะ 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสูง 
ครู (คศ.1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภททักษะ 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่อมหมู่ 
ครู (คศ.2) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภททักษะ 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศิลาล้อน 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
กองคลัง(04) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 
ลูกจ้างประจ า 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
พนักงานจ้าง 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
กองช่าง(05) 
ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นักจัดการงานช่าง (ปก./ชก.) 
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นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
นายช่างไฟฟูา (ปง./ชง.) 
พนักงานจ้าง 
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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 รวม ๓8 ๓8 ๓8 ๓8 +1 - -  

 
หมายเหตุ 

การจัดท าแผนอัตราก าลังในครั้งนี้ ไม่ให้มีการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ แต่อาจยุบต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือ
ประเภททั่วไป หรือพนักงานจ้างได้ โดยต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการยุบต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. , ก.ท.จ. , ก.อบต.จังหวัด) ด้วย 
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9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

  ค าอธิบายหลักและวิธีการคิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  : ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) น าผลวิเคราะห์การก าหนด อัตราก าลัง มาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ดังนี้ 

 (1) เงินเดือน ประกอบด้วย 
    ๑. เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง)  
    ๒. เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)  
    3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน  
    4. เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น  
     - เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.)  
     - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  
     - เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)  
     - เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
    - เงินเพ่ิมคุณวุฒิ  
     - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
     - เงินวิทยฐานะ  
     - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.)ฯลฯ  
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หมายเหต ุ : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เป็นเงิน  = 40,000,000  บาท  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 

                     : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เป็นเงิน  = 42,000,000  บาท  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561          
                    : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เป็นเงิน  = 44,100,000  บาท  ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2562        

                  : ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับเงินอุดหนุนท่ีจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ระบุไว้ในแผนอัตราก าลังแต่ไม่ต้องน ามาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35          
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ส านักงานปลัด 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบ 
แทน 

 

1 นายเกษม  จิตรานนท ์
ร.ม.  

(รัฐศาสตร์) 
21-3-00-1101-001 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

กลาง 21-3-00-1101-001 ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

กลาง 347,160 79,800 79,800  

3 นายนรินทร์  พรหมรัตน ์
รปม. (รัฐศาสน

ศาสตร์มหาบัณฑิต) 
21-3-01-2101-001 

หัวหน้าส านักปลัด(นัก
บริหารงานทั่วไป) 

ต้น 21-3-01-2101-001 
หัวหน้าส านักปลัด(นัก

บริหารงานทั่วไป) 
ต้น 303,960 42,000 -  

3 นายสานิตย์  ปลอดจันทร ์
รปม. (รัฐศาสน

ศาสตร์มหาบัณฑิต) 
21-3-01-2101-001 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

ชก. 21-3-01-2101-001 
นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
ชก. 303,960 42,000 -  

4 นางสาวปวริศา คงอินทร์ 
รปม. (รัฐศาสน

ศาสตร์มหาบัณฑิต) 
21-3-01-2101-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 21-3-01-2101-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 303,960 42,000 -  

4 - - 21-3-01-3401-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 21-3-01-3401-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 282,600 - - ว่าง 

 
    

 
 

  
 

 
  

11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 
หมาย
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบ 
แทน 

 

5 - - 21-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 21-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 240,960 - - ว่าง 

8 นางสาวศรัญรัตน์  ชูทอง 
ศศ.บ. 

(การจัดการทั่วไป) 
21-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก. 21-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปก. 222,000 - -  

9 สิบโทเฉลิมชัย  เดิมคลัง 
รป.บ.  

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
21-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 21-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 188,280 - -  

10 นางสุภาภรณ์  สุชาติพงศ์ 
บธ.บ.  

(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
21-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 21-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 114,840 - 24,000  

11 ว่าง ว่าง 21-3-01-3810-001 
นักปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ปก./ชก. 21-3-01-3810-001 

นักปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ปก./ชก.  - -  

 

 
            



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  
 

 หน้า 51 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือน 

หมาย
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน

ค่าตอบแทน 

12 นางสุทิศา   ไกรนรา 
ศษ.ม 

(บริหารการศึกษา) 
80-2-0258 ครู ค.ศ.1 80-2-0258 

ครู 
ค.ศ.1 248,880 - -  

13 นางสุพัตรา   หอมหวล ศษ.ม 80-2-0486 ครู คศ.1 80-2-0486 ครู คศ.1 239,040 - -  

14 นางศรีไพร  ไกรนรา (บริหารการศึกษา) 80-2-0487 ครู คศ.1 80-2-0487 ครู คศ.1 239,040 - -  

15  นางพัชรีย ์  รัชทูล 
ศษ.บ 

(บริหารการศึกษา) 
80-2-0505 ครู คศ.1 80-2-0505 ครู คศ.1 209,880 - -  

16 นางสุกัลยา  มัตตะพงค์ 
ศษ.ม 

(บริหารการศึกษา) 
80-2-0259 ครู คศ.1 80-2-0259 ครู คศ.1 248,880 - -  

17 นางวาร ี  ยันพะโยม 
ศษ.ม 

(บริหารการศึกษา) 
80-2-0488 ครู คศ.1 80-2-0488 ครู คศ.1 239,040 - -  

18 นางเตือนใจ   บุญทอง 
ศษ.ม 

(บริหารการศึกษา) 
80-2-0261 ครู คศ.1 80-2-0261 ครู คศ.1 248,480 - -  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือน 

หมาย
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน

ค่าตอบแทน 

19 นางสุภาวด ี  รามทัศน์ 
ศษ.ม 

(บริหารการศึกษา) 
80-2-0260 ครู คศ.1 80-2-0260 ครู คศ.1 248,480 - -  

20.  นางสาวจิราพร  จันทน์ดี 
ค.บ. 

(การศึกษาปฐมวัย) 
80-2-0489 ครู คศ.1 80-2-0489 ครู คศ.1 234,120 - -  

21. นางสุภาณี   เพชรอนันต์ 
ศษ.ม 

(บริหารการศึกษา) 
80-2-0490 ครู คศ.1 80-2-0490 ครู คศ.1 243,840 - -  
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พนักงานจ้าง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่
เงินเดือน 

หมาย
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน

ค่าตอบแทน  

1 นางสาวสิริลักษณ ์ ฉิมพาล ี ป.ตรี (บริหารธุรกิจ) - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ 
- - 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- 155,160 - -  

2 นางสาวจุฑารัตน ์ รักษามั่น ป.ตรี (บริหารธุรกิจ) - 
ผช.เจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ ์

- - 
ผช.เจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ ์

- 131,400 - -  

3 นางวริศราค์  ช านาญกิจ 
ศษ.ม 

(บริหารการศึกษา) 
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - 135,960 - -  

4 นางสาวช่อเพชร  หนูจันทร ์
ศษ.บ 

(บริหารการศึกษา) 
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - 136,560 - -  

5 นางวันโท  ชูมณี 
ศษ.บ 

(บริหารการศึกษา) 
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - 144,240 - -  

6 นางนงลักษณ ์ ชูไชย 
ศษ.บ 

(บริหารการศึกษา) 
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก - 141,360 - -  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่
เงินเดือน 

หมาย
เหตุ 

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน

ค่าตอบแทน  

7 นายวรวุฒ ิ นิจจ ารูญ ป.6 - พนักงานขับรถยนต ์ - - พนักงานขับรถยนต ์ - 127,560 - -  

8 นายสมเดช  นาบุญ ม.6 - 
พนักงานขับ

เครื่องจักรกลขนาดเบา 
- - 

พนักงานขับ 

เครื่องจักรกลขนาดเบา 
- 112,800 - -  

9 นายสุนทร  ปรางแก้ว ป.6 - นักการภารโรง - - นักการภารโรง - 108,000 - -  

10 นางสาวสุณา  ลวนานนท์ ป.ตรี - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 - -  

11 นายเกียรติศักดิ ์ อินทฤทธิ ์ ปวช. - ยาม - - ยาม - 108,000 - -  
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กองคลัง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือน 

หมาย
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบ 

แทน 

12 นางจิราภรณ์  ปลอดใจด ี
บธ.บ.  

(การบัญชี) 
21-3-04-2102-001 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 21-3-04-2102-001 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
ต้น 311.640 42,000 -  

13 นางสาวกานดา  สุชาติพงศ์ 
บธ.บ.  

(การบัญชี) 
21-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 21-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. 276,000 - -  

14 นางอรทัย  ถาวราภรณ์ 
บธ.บ.  

(การบัญชี) 
21-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ชก. 21-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสด ุ ชก. 253,680 - -  

15 นางสาวศรีญาภรณ์  บ ารุงศรี 
บธ.บ. 

(การจัดการทั่วไป) 
21-3-04-4204-001 จพง.จัดเก็บรายได ้ ชง. 21-3-04-4204-001 จพง.จัดเก็บรายได ้ ชง. 244,320 - -  
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พนักงานจ้าง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่  เงินเดือน 

หมาย
เหตุ เลขที่

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ระดับ 

เลขที่
ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน

ค่าตอบแทน 

1. นางชูลีพร   อินทานนท ์
ป.ตรี  

(การจัดการทั่วไป) 
- 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 

- - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 

จัดเก็บรายได ้
- 186,240 - -  

2. นางสาวศศิวรรณ   สงเกื้อ ป.ตรี (การบัญชี) - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

- - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 

การเงินและบัญชี 
- 134,400 - -  

3. นางสาวดวงเพ็ญ   จตุรงค์ ป.ตรี (การบัญชี)  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ - 127,560 - -  

 

 

 

 

 

กองช่าง 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ เงินเดือน 

หมาย
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบ 
แทน 

16 นายจรัญ  บุญสิทธิ ์
วท.บ.  

(เทคโนโลยีก่อสร้าง) 
21-3-05-2103-001 

ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 21-3-05-2103-001 

ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 286,980 42,000 -  

17 นายบุญชัย  ชูไชย 
วท.บ.  

(เทคโนโลยีก่อสร้าง) 
21-3-05-4701-001 นายช่างโยธา อาวุโส 21-3-05-4701-001 นายช่างโยธา อาวุโส 230,400 - -  

18 นายณัฐวุฒิ  ราพฤทธิ์ 
วท.บ.  

(เทคโนโลยีก่อสร้าง) 
21-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ชง. 21-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ชง. 256,440 - -  

19 นางสาวเพ็ญศรี  ยอดแก้ว ค.บ. (สังคมศึกษา) 21-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 21-3-05-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 202,560 - -  

20 ว่าง ว่าง 21-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟูา ปก./ชง. 21-3-05-4706-001 นายช่างไฟฟูา ปก./ชง. 256,440 - -  
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พนักงานจ้าง 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ (ระบบแท่ง) เงินเดือน 

หมาย
เหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน 

เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/เงิน
ค่าตอบ 
แทน 

1. นายธนกฤต  แก้ววิจิตร 

วท.บ.  

(เทคโนโลยี
ก่อสร้าง) 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 138,000 - -  

2. นายสุธรรม  จงสวัสด์ิวัฒนา ป.6 - 
พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง 
- - 

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

- 122,160 - -  

3. นายอนุรักษ์ วังสว่าง ม.3 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - -  

4. นายสุนัน  เรืองจรัส ป.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000 - -  
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับข้ัน  

โดยมุ่งเน้นไปท่ีพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และ
ด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  กล่าวคือ 

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

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลปริก มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ   
WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  ของ
หน่วยงานด้วย 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบล แหลม   ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดใหทุ้กต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซ่ึงวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น  ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  
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 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลม  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 
  

13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  
อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลัก
ของจริยธรรม ดังนี้ 

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