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ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวดัมหาสารคาม 



 

ค ำน ำ 
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ปรับปรุงครั้งที่  ๓  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานที่เหมาะสม มีการก าหนดต าแหน่ง 
การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.  ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล   
(ก.อบต.จังหวัด)  ได้พิจารณาอนุมัติ 

 

  เนื่องจากในปัจจุบันนี้  การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือให้การบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะการควบคุม 
ส านัก/ส่วนราชการ และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  และเพ่ือน ามา
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด ต่อการปฏิบัติงานตอบสนองตาม
ต้องการของประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
                          อ ำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหำสำรคำม 

 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
            
เร่ือง หน้า 
๑.  หลักการและเหตุผล ๑ 
๒.  วัตถุประสงค์ ๒ 
๓.  กรอบแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  ๓ 
๔.  สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ 
๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ 
๖.  ภารกิจหลัก และภารกิจรอง       ๑๕ 
๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล       ๑๖ 
๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ ๒๐ 
๙.  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๒๙ 
๑๐.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ๓๕ 
๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ ๔๓ 
๑๒.  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๔๘ 
๑๓.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    ๕๐ 
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แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ปรับปรุงครั้งที่  ๓ 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกีย่วกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพ  ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.)   ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.)  จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ก.กลาง)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ก.กลาง) ก าหนด 

  ๑.๒  คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. 
เทศบาล หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
    ๑.๓  คือการวางแผนก าลังคน  (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองานในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ  
อุปสงค์และอุปทาน  ก าลังคน  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถอย่าง
เพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป คือ การมีจ านวนคนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสมและคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้าท างานใน 
องค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผน
ก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
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   ๑.๔  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสม
และให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องะถิ่นเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบลน ามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
  ๑.๕  จากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาคลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบถูกต้อง อีกทั้งความยุ่งยากของงานก็เพ่ิมมาก
ขึ้นอีกด้วย และรวมไปถึงภารกิจต่าง ๆ ที่จะเพ่ิมเข้ามาในหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอีกต่อไป 

 ๑.๖  จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ปรับปรุงครั้งที่  ๓  ขึ้น 

 

๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีโครงสร้าง 

การแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  มีการ 

ก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.  ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒  และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  ๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบ 
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

  ๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

  ๒.๕  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรงบประมาณและ 
บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เกิดประโยชน์  
ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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-  ๓  - 

 

  ๒.๖  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้ 
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

๓.   กรอบแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี 
   คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นประธาน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ  และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล  ๑  คน  เป็น
เลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

   ๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  นโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของต าบลหนองบัว เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับเป้าหมายการด าเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและ
ตรงตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในอยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผน
กรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ด าเนินการแล้ว 
อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

   ๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของต าบลหนองบัว  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๓.๓  วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน :  Supply  pressure  เป็นการน าประเด็น 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของงกลุ่มงานต่าง ๆ  โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
    ๓.๓.๑  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในพิจารณาจึงถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่
ละประเภท  เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    ๓.๓.๒  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วน
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ท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่ง 
 

-  ๔  - 
 

เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
   ๓.๔  วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work  pr๐cess)  ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานก าหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  
งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น การค านวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative  Information)  
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่า
มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

    ๓.๕  วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่
พึง 

ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการ
สร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ย
อัตราก าลังใหม่  เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด 
   ๓.๖  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ  ๓๖๐  องศา  เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ  อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่าง
น้อยใน  ๓  ประเด็นดังนี ้
    ๓.๖.๑  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น  หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย  งานธุรการ  สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
    ๓.๖.๒  เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการอายุจ านวนมาก  ดังนั้น  อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับ
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การเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้น
ทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป  เป็นต้น 
 
 

-  ๕  - 
 

    ๓.๖.๓  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่าง ๆ  อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ๓.๗  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น  การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล  ก.  และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ข.  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน  โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลั งของแต่ละ
องค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
   ๓.๘  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  
โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบอัตราก าลัง    
เป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่ เป็นระบบมากขึ้น        
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม  (Right  Jons)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวน
ต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความ          
เหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ  ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการ
พิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วน
ราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย  โดย
สรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง  (Effective  Man  Power  Planning  Framework)  นี้จะเป็นแนวทางให้
ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่
เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ  นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ  สามารถน า
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ   เช่น 
   -  การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
   -  การจัดท ากระบวนการจริง  (Work  process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไป
วิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (Process  Re-engineer)   อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
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   -  การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วน
ราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
 
 
 

-  ๖  - 
 

ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลัง  มีดังนี้ 
    ๑.  ทบทวนกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างานและขั้นตอนการท างาน รวมทั้งเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
    ๒.  ท าการส ารวจภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต  โดยพิจารณาภาระงานที่ต้องท าเพ่ิมหรือไม่
จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
    ๓.  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี  เช่น  จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 
งบประมาณที่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร 
    ๔.  น างบประมาณที่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง  โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือนบุคลากร 
และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
    ๕.  ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อ่ืน ๆ  เพ่ิมเติม  เช่น  วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน  (ratio  analysis)  ประสิทธิภาพ 
การท างาน พนักงานต่ออุปกรณ์ 
    ๖.  น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ  มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรที่เหมาะสามสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร 
    ๗.  จดัท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ   
    ๘.  ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
    ๙.  ด าเนินการปรับปรุงอัตราก าลัง ลด – เพ่ิม จ านวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม  เช่น  เกลี่ยคนจาก
หน่วยงานที่มีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อัตราก าลังขาด 
    ๑๐.  ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

๔.  สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ต าบลหนองบัว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๓ 
ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๓๙  มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่  ๑๓๓  บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่  ๕  ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย 
จงัหวัดมหาสารคาม มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ ๑๐  หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๗๑๕ หลังคาเรือน  
จ านวนประชากรทั้งหมด  ๖,๑๗๓  คน  แยกเป็นชาย  ๒,๙๙๙  คน  เป็นหญิง  ๓,๑๗๔  คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ  ๒๙.๒๒  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๘,๒๑๖  ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของต าบลหนองบัว มี
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ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สลับดอน  น้ าท่วมถึง  ติดล าน้ าพอง และล าน้ าชี ดินเป็นดินเหนียว เหมาะส าหรับการท า
นา ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก 

 
 
 
 

-  ๗  - 
 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

                    การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทศศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

                          การวิเคราะห์ศักยภาพตามกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค 
SWOT  Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
                  ๑. จุดแข็ง (S:Strength) 
                       - พ้ืนที่ต าบลหนองบัวมีแม่น้ าไหลผ่านสองสายคือ แม่น้ าชีและแม่น้ าพอง และอยู่ในพ้ืนที่เขต
ชลประทานเป็นส่วนใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดปี ปลูกพืชสวนครัวส่งขายตลอดทั้ งปี และมีการ
เลี้ยงปลากระชัง 
                       - ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มีกองทุนสวัสดิการชุมชน 
                       - มีเส้นทางคมนาคมติดต่อได้หลายจังหวัด เช่น  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                   ๒. จุดอ่อน (W:Weakness) 
                       - ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเท่าท่ีควร 
                       - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวยังขาดพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลเฉพาะด้านและ
ต าแหน่งในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
                       - ขาดระบบการจัดการขยะที่มีคุณภาพ 
                       - การท าการเกษตร ท านา ท าสวน ท าไร่ เกษตรกรใช้สารเคมีมาก 
                       - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน/ขาด
ความชัดเจนในระเบียบ 
                  ๓. โอกาส ( O:Opportunity) 
                       - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อได้หลายจังหวัดสามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอนาคตได้ 
                       - พืชผักที่ปลูกมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงพ้ืนที่ไม่ต้องเสียเวลาน าส่งตลาดเอง 
                       - นโยบายของรัฐที่เปิดโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้น 
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                       - นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การคมนาคม การท่องเที่ยว 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลหนองบัว 
 
 
 
 

-  ๘  - 
 

                   ๔. อุปสรรค ( T:Threat) 
                       - สภาวะทางการเมืองที่ไม่ปกติท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่องจึงท าให้เศรษฐกิจไม่ดีผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ า 
                       - ภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีตกต่ าท าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบประกอบกับประเทศมีการ
เปลี่ยนรัฐบาลบ่อยท าให้นโยบายการบริหารด้านต่างๆขาดความต่อเนื่อง 
                       - สภาพของดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวยส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร 
                       - การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                       - การถูกเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์ พ่อค้าคนกลาง เนื่องจากประชาชนขาดการรวมตัว
กันท าให้ขาดอ านาจในการเจรจาต่อรอง 
                       - การถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่เพ่ิมข้ึน แต่บุคลากรรองรับในการปฏิบัติงานมีน้อยไม่
เพียงพอ 
              
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
                 สถานการณ์ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
                      ๑. นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนบ่อยขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 
                      ๒. สภาพของภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางปีแล้งจัด บางปีน้ าท่วม ท าให้ผลผลิตภาค
การเกษตรได้รับผลกระทบ 
                      ๓. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน/ขาด
ความชัดเจนในระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓  ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม มีความครบถ้วน สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว จึงได้ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาและความ
จ าเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ส าคัญ  ดังนี้ 

 

  ๔.๑   สภาพปัญหาในพื้นที่ 
๑)  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
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 การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 

 ปัญหาการไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ 

 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
 
 

-  ๙  - 
 

๒)  ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 

 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

 ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 

 ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 

 ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาการเกษตร 
๓)  ปัญหาสาธารณสุข  และการอนามัย 

 ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย 

 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี และคนพิการ  ไม่ท่ัวถึง 

 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 
๔)  ปัญหาน้ ากิน  - น้ าใช้ เพ่ือการเกษตร 

 การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง 

 ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
๕)  ปัญหาขาดความรู้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

 ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

 การขาดโอกาสในการศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
๖)  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 

 ปัญหาน้ าเสียจากการเลี้ยงปลากระชัง 

 คลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมท าให้การระบายน้ าไม่สะดวก 

 ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศมาก เนื่องจากการท าโรงอิฐ 
๗)  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 

 บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
  ๔.๒  ความต้องการของประชาชน 
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      ๑)   ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ขุดลอกคลอง, ก่อสร้างถนน คสล., วางท่อระบายน้ า 

 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 
 

-  ๑๐  - 
 

      ๒)  ความต้องการด้านการผลิต  การตลาด  รายได้ และการมีงานท า 

 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 

 ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชากร และการศึกษาดูงาน 

 สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 

 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      ๓)  ความต้องการด้านสาธารณสุข และอนามัย 

 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่ และเด็ก 

 ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 

 ให้มีการรณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การก าจัดยุงลายและรณรงค์ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

 ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี คนพิการ  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
      ๔)  ความต้องการด้านน้ ากิน  - น้ าใช้ เพ่ือการเกษตร 

 ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ า และก าจัดวัชพืช 

 ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
      ๕)  ความต้องการด้านความรู้ เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล   ห้องสมุดชุมชน 

 ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษา การศึกษานอกระบบ 

 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่างๆ 

 ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๖)  ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ าเสียลงคลอง 

 ฝึกอบรมจัดตั้งเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ขุดลอกคลองท่ีตื้นเขิน และก าจัดวัชพืช 
         ๗)  ความต้องการด้านการบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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 จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสา
อ่ืน ๆ 

 จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

-  ๑๑  - 
 

๕.  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร   นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  พึ่งตนเองในท้องถิ่น และยัง
จัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับทราบปัญหา
และความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  มีการใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนชุมชนแผนพัฒนาต าบล ตามนโยบายของรัฐบาลผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้
สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
 “เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตประชาชนดีถ้วนหน้า 
การศึกษาก้าวไกล  บริหารงานโปร่งใสตามหลักศรรมาภิบาล” 

 

ยุทศศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓  ปี 
  ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
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แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการแก่
ประชาชน และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
๑.๒  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 
-  ๑๒  - 

 

๑.๓  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกท่ีดี
ต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ 

  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ า  
       ร่องระบายน้ า 
๒.๒  ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และสร้าง  
       ระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 
๒.๓  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

  ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
๓.๒  ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

  ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑  ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนา  
       ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน 
๔.๒  การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
๔.๓  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

  ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๕.๑  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 
๕.๒  พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการน ากลับมาใช้ใหม่ 
๕.๓  การป้องกัน ดูแลรักษา บ าบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา 

      ๖.๑  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      ๖.๒  การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 

-  ๑๓  - 
 

  ๗.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๗.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
รวบรวมกฎหมายอ่ืนของ โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

 

  ๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
       (๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
       (๒)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) 
       (๓)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
       (๔)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓)) 
       (๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
       (๖)  การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 
  ๒.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

(๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
(๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
(๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘(๔)) 
(๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐)) 
(๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) 
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(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๕)) 
(๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล(มาตรา ๑๖(๑๙)) 

  ๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
       (๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
       (๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา ๖๘(๘)) 
         (๓)  การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
       (๔)  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓)) 

-  ๑๔  - 
 
       (๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา ๑๖(๑๗)) 
       (๖)  การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 

๔.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
       (๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๘)) 
       (๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
       (๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
       (๔)  ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
       (๕)  การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
       (๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
       (๗)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
       (๘)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 
  ๕.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรศรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๑)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) 
(๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ 
  สิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
(๓)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

  ๖.  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาศรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
  (มาตรา ๖๘(๘)) 
(๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
(๓)  การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
(๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘)) 

  ๗.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น  
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(๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕(๓)) 
(๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ 
     จ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
(๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
(๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (มาตรา ๑๗(๓)) 
 
 

-  ๑๕  - 
 

(๕)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
  (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

 

ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

 
                 

 
 
 

๖.  ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
ภารกิจหลัก 
(๑)  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
(๒)  การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
(๓)  การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
(๔)  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖)  การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
(๗)  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๘)  การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร 
(๙)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

หมายเหตุ :  มาตรา ๖๗,๖๘  หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓  แก้ไข  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒                  
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(๑๐)  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
(๑๑)  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๒)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๓)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ภารกิจรอง 

  (๑)  การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  (๒)  การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

-  ๑๖  - 
 

  (๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  (๔)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (๕)  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
  (๖)  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  (๗)  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
  (๘)  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (๙)  การสาธารณสุข การอนมัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (๑๐)  การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

๗.  สรุปปัญหา และแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   ได้ปรับเป็นขนาด

กลาง   และได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๗ ส่วน ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล , กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , กอง
สวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร  โดยมีอัตราก าลังทั้งสิ้น  ๔๓  อัตรา แยกเป็นพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน ๑๔ อัตรา , ลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ อัตรา , พนักงานครู จ านวน  ๕  อัตรา  และพนักงานจ้าง จ านวน 
๒๓  อัตรา แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
และเมื่อเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนในเขต
พ้ืนทีใ่กล้เคียง ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า โดยรวมใช้อัตราก าลังน้อยกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน 
ๆ  

 

อบต. 
อัตราก าลัง 

รวม พนักงาน 
ส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า ข้าราชการครู พนักงานจ้าง 
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อบต.หนองบัว ๑๔ ๑ ๕ ๒๓ ๔๓ 
อบต.ยางท่าแจ้ง ๑๖ - ๓ ๖ ๒๕ 
อบต.โพนงาม ๑๔ ๒ ๒ ๑๘ ๓๖ 
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-  ๑๗  - 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีความเหมาะสม  
จึงจ ามีความจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป 
 

วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
  การวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)  เป็น เครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร  
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis  
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  ๒  ส่วน  ดังนี้    
 

๑. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
๑.๑  S มาจาก Strengths  

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

   ๑.๒  W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
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-  ๑๘  - 
 

๒. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
๒.๑  O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
    ๒.๒  T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – ๔๐ ปี เป็นวัยท างาน 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
๕. ส่วนมากเป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว   
   โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
๑. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
๒. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
๓. มีภาระหนี้สิน 
 

โอกาส  O 
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
๒. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
๒. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
๓. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
๔. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  (ระดับองค์กร) 
 

จุดแข็ง   S 
๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ 
การท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
๔. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
๕. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
๖. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน   W 
๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
๒. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
 

  โอกาส  O 
๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
๒. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
๕. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด   T 
๑ . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ์ แ ล ะกลุ่ ม พ รรค พ วก จ าก 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เค รื อญ าติ ใน ชุ ม ช น  ก าร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติ 
พ่ีน้อง 
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความ รู้ ที่ มี จ ากั ด ท า ให้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พู น ความ รู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
๓. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 ๘.๑ โครงสร้าง 
 

  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง  ที่จะด าเนินการ
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และ
ในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้นอาจก าหนดเป็นภารกิจ
อยู่ในงาน  หรือก าหนดเป็นฝ่าย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.  ส านักงานปลัด อบต. 

๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
๑.๒  งานโยบายและแผน 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.  ส านักงานปลัด อบต. 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
๑.๒  งานโยบายและแผน 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๒.  กองคลัง 
    ๒.๑  งานการเงิน 
    ๒.๒  งานบัญชี 
    ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๒.  กองคลัง 
    ๒.๑  งานการเงิน 
    ๒.๒  งานบัญชี 
    ๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

๓.  กองช่าง 
    ๓.๑  งานก่อสร้าง 
    ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

๓.  กองช่าง 
    ๓.๑  งานก่อสร้าง 
    ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

๔.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๔.๑  งานบริหารการศึกษา 
    ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ 
          วัฒนธรรม 

๔.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๔.๑  งานบริหารการศึกษา 
    ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ 
          วัฒนธรรม 

 

๕.  กองส่งเสริมการเกษตร 
๕.๑  งานส่งเสริมการเกษตร 
๕.๒  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

๕.  กองส่งเสริมการเกษตร 
๕.๑  งานส่งเสริมการเกษตร 
๕.๒  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
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๖.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๖.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๖.๓ งานรักษาความสะอาด 

๖.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๖.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๖.๓ งานรักษาความสะอาด 

 

๗.  กองสวัสดิการสังคม 
๗.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๗.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 
๗.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

๗.  กองสวัสดิการสังคม 
๗.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๗.๒  งานสังคมสงเคราะห์ 
๗.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 

 

๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 

  ขั้นตอนการวิเคราะห์เพ่ือการก าหนดจ านวนต าแหน่ง  มี  ๓  ขั้นตอน  ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่  ๑  การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับก าลังคนในปัจจุบัน  เพ่ือจะได้
ทราบลักษณะโครงสร้างของก าลังคนปัจจุบันหรือเป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างของก าลังคน
และเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและแผนก าลังคนต่อไป 
      ประเภทของข้อมูลที่ท าการส ารวจและวิเคราะห์ 
     ๑.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับก าลังคน  (ของบุคคล) 
    ๒.  ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของก าลังคน  เช่น  การบรรจุ การเลื่อน/ปรับ
ต าแหน่ง  การโอน  การลาออก ฯ 
    ๓.  ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
 

   ขั้นตอนที่  ๒  การวิเคราะห์การใช้ก าลังคน  วิเคราะห์ว่าปัจจุบันใช้ก าลังคนได้เหมาะสมหรือไม่  
ตรงไหนใช้คนเกินกว่างาน  หรือคนขาดแคลนส่วนใด เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพของคนในองค์กร 
 

   แนวคิดการวิเคราะห์การใช้ก าลังคน  ๑๐  ประการ 
       ๑.  มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ หรือไม่ 
    ๒.  มีนโยบายและโครงสร้างเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
     ๓.  ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมหรือไม่  งานใดความเพ่ิมงานใดควรลด 
    ๔.  ศึกษาดูว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และควรมอบให้
ใครด าเนินการแทน 
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    ๕.  ส ารวจการใช้ลูกจ้างว่าท างานได้เต็มที่หรือไม่ มอบหมายงานเพิ่มได้หรือไม่ 
    ๖.  การจัดหน่วยงานและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ
รวดเร็วหรือไม ่
    ๗.  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญงานและความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่ 
    ๘.  ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องใดเพ่ือมีความสามารถ/ทักษะเหมาะกับงาน
ปัจจุบันและงานอนาคต 
    ๙.  มีการใช้คนเต็มที่หรือไม่ มีการมอบหมายและควบคุมงานเหมาะสมหรือไม่ 
    ๑๐.  สร้างมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพงานอย่างไร 
 

   ขั้นตอนที่  ๓  การค านวณจ านวนก าลังคนที่ต้องการ  มีวิธีค านวณที่ส าคัญ  ดังนี้ 
      ๑.  การค านวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการท างาน  วิธีนี้มีสิ่งส าคัญต้องทราบ   
๒  ประการ  คือ 
    ๑.๑  ปริมาณงาน  ต้องทราบสถิติปริมาณงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีของ
หน่วยงานและมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิม / ลดของปริมาณงาน อาจค านวณอัตราเพ่ิมของปริมาณงานในปีที่
ผ่านมาแล้วน ามาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่ งส าคัญคือปริมาณงานหรือผลงานที่น ามาใช้ค านวณต้อง
ใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ 
    ๑.๒  มาตรฐานการท างาน หมายถึง เวลามาตรฐานที่คน  ๑  คน  จะใช้การท างานแต่
ละชิ้น  การคิดวันและเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด  ดังนี้ 
   ๑  ปี  จะมี       ๕๒  สัปดาห์ 
  ๑  สัปดาห์  จะท างาน      ๕ วัน 
  ๑  ปี  จะมีวันท างาน      ๒๖๐  วัน 
   วันหยุดราชการประจ าปี      ๑๓ วัน 
   วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  (พักร้อน)    ๑๐ วัน 
   คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย     ๗  วัน 
   รวมวันหยุดใน  ๑  ปี      ๓๐  วัน 

   *  วันท างานมาตรฐานของข้าราชการใน  ๑  ปี    ๒๓๐  วัน 
   เวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการใน  ๑  วัน   ๖  ชั่วโมง 
   (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. – เวลาพักกลางวัน  ๑  ชม. – เวลาพักส่วนตัว  ๑  ชม.) 
  ** เวลาท างานของข้าราชการใน  ๑  ปี  (๒๓๐ x ๖)   ๑,๓๘๐  ชั่วโมง 
   หรือ    (๑,๓๘๐ x ๖๐)    ๘๒,๘๐๐  นาที 
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  ซึ่งในการก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาท างานมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ 
   สูตรในการค านวณ      
    จ านวนคน   =   ปริมาณงานทั้งหมด  (๑ ปี)  x  เวลามาตรฐานต่อ  ๑  ชิ้น 
          เวลาท างานมาตรฐานต่อคนต่อปี 
 

      ๒.  การค านวณจากปริมาณงานและจ านวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงาน
หรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละละปีรวมทั้งจ านวนคนที่ท างานเหล่านั้นในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นแนวทางาส าหรับ
การก าหนดจ านวนต าแหน่ง หรือจ านวนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่ าว อาจน ามา
ค านวณหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณงานกับจ านวนคนที่ต้องการส าหรับงานต่าง ๆ ได้  เช่น  งานด้านสารบรรณ
หรืองานด้านการเงิน แต่มีข้อควรระวังส าหรับการค านวณแบบนี้  คือ 
    ๒.๑  ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมท างานเต็มที่หรือไม่ 
    ๒.๒  งานบางอย่างมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจ านวนเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถ
ค านวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้  ต้องใช้วิธีการค านวณท่ีซับซ้อนกว่านี้ 
   จากแนวทางการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
จึงได้วิเคราะห์ปริมาณงานในปีปัจจุบัน  เพื่อก าหนดต าแหน่งใน  ๓  ปีข้างหน้า  โดยวิเคราะห์ปริมาณงาน  ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ปริมาณงานในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
ปรับปรุงครั้งที่  ๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
 

ที ่

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปริมาณ 
งานทั้งปี 
(เรื่อง) 

 
 

นาที/ครั้ง 

 

เวลา 
ทั้งหมด/ปี 

 

จ านวนคน
ที่ต้องการ 

 

หมาย
เหตุ 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
     -  งานสารบรรณ ๑,๖๐๐ ๑๕ ๒๔,๐๐๐ ๐.๒๙  
     -  งานเลือกตั้ง ๒ ๓๖๐ ๗๒๐ ๐.๐๑  
     -  งานข้อมูลข่าวสาร ๒๐๐ ๓๖๐ ๗๒,๐๐๐ ๐.๘๗  

     -  งานรัฐพิธี ๑๐ ๓๖๐ ๓,๖๐๐ ๐.๐๔  
     -  งานจัดเตรียมดูแลรับผิดชอบการเลี้ยง 
        รับรองต่าง  ๆ 

๒๐ ๑๘๐ ๓,๖๐๐ ๐.๐๔  
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-  ๒๔  - 
 

 
 

ที ่

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปริมาณ 
งานทั้งปี 
(เรื่อง) 

 
 

นาที/ครั้ง 

 

เวลา 
ทั้งหมด/ปี 

 

จ านวนคน
ที่ต้องการ 

 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 

     -  การเลื่อนข้ันเงินเดือน ๒ ๔,๒๐๐ ๘,๔๐๐ ๐.๑๐  
     -  งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และ 
        เลื่อนระดับ 

๓ ๓๖๐ ๑,๐๘๐ ๐.๐๑  

     -  งานสอบคัดเลือก ๑ ๑๑,๕๒๐ ๑๑,๕๒๐ ๐.๑๔  

     -  งานทะเบียนประวัติ ๒๐ ๗๒๐ ๑๔,๔๐๐ ๐.๑๗  
     -  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๔๔ ๗๒๐ ๓๑,๖๘๐ ๐.๓๘  
     -  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและ 
        อัตราก าลัง      

๒ ๑,๐๘๐ ๒,๑๖๐ ๐.๐๓  

     -  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม  
        สัมมนา ศึกษาดูงาน    

๕ ๓๖๐ ๑,๘๐๐ ๐.๐๒  

     -  งานขอพระราชทาน 
        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี   

๑ ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ๐.๐๔  

     -  งานระบบสารสนเทศ สปสช. 
        (เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล) 

๒๐ ๗๒๐ ๑๔,๔๐๐ ๐.๑๗  

     -  ระบบบุคลากรแห่งชาติ ๔๔ ๗๒๐ ๓๑,๖๘๐ ๐.๓๘  
 ๑.๓  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

     -  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้ข้อมูล 
        สถิติที่จ าเป็นต้องมาใช้ในการวางแผน 
        ทุกระดับ 

๑ ๘๒,๘๐๐ ๘๒,๘๐๐ ๑.๐๐  

     -  งานจัดท าและเรียบเรียงยุทธศาสตร์ 
        การพัฒนา แผนพัฒนา 

๒ ๒๑,๖๐๐ ๔๓,๒๐๐ ๐.๕๒  

     -  งานระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
        ประเมินผล อปท. E – Plan 

๑ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ๐.๐๗  

 ๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     -  งานป้องกันและระงับสาธารณภัย ๑๕ ๑,๘๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๐.๓๓  
    -  งานอ านวยความสะดวกในการป้องกัน ๑๐ ๑,๐๘๐ ๑๐,๘๐๐ ๐.๑๓  
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       และบรรเทาสาธารณภัย 
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-  ๒๕  - 
 

 
 

ที ่

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปริมาณ 
งานทั้งปี 
(เรื่อง) 

 
 

นาที/ครั้ง 

 

เวลา 
ทั้งหมด/ปี 

 

จ านวนคน
ที่ต้องการ 

 

หมาย
เหตุ 

     -  งานจัดท าแผนป้องกันและ 
       บรรเทาสาธารณภัย 

๑ ๗๒๐ ๗๒๐ ๐.๐๑  

    -  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒ ๑,๐๘๐ ๒,๑๖๐ ๐.๐๓  
  ๑.๕  งานกฎหมายและคดี  

     -  งานกฎหมายและคดี  ๗ ๙๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๕.๒๙  
 ๑.๖  งานกิจการสภา อบต. 

     -  งานระเบียบข้อบังคับประชุม ๕ ๗๒๐ ๓,๖๐๐ ๐.๐๔  
     -  รายงานการประชุม ๑๐ ๗๒๐ ๗,๒๐๐ ๐.๐๙  
     -  งานอ านวยการและประสานงาน ๑๐ ๓๖๐ ๓,๖๐๐ ๐.๐๔  

รวม ๑๐.๒๔  
๒ 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     -  งานตรวจสอบภายใน ๑๐ ๑๒,๑๘๐ ๒๒๐,๕๖๐ ๒.๖๗  

รวม ๒.๖๗  
 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้วิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงาน ได้วิเคราะห์การก าหนด
ต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  ๓  ปี  ข้างหน้า ซึ่งเป็นภาระสะท้อนให้
เห็นว่าปริมาณงานที่ขอปรับปรุงกรอบมีเท่าใด  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด 
จ านวนเท่าใดในส่วนราชการนั้น  จึงเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
(ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ปรับปรุงครั้งที่  ๓  ดังนี้ 
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-  ๒๖  - 
 

 
ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตรา 

ก าลังเดิม 

กรอบอัตราก าลังใหม ่ เพิ่ม/ลด  

หมาย
เหต ุ

 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 

๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๒.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ส านักงานปลัด         

พนักงานส่วนต าบล         

๓.  หัวหน้าส านักปลัด 
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๕.  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๖.  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๗.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๘.  นิติกร  ปก./ชก. - ๑ ๑ ๑ - - +๑ ก าหนด

เพิ่ม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

๙.  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๑๐.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         

๑๑.  ภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๑๒.  พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๑๓.  พนักงานขับเคร่ืองจักรกล 
       ขนาดเบา (รถน้ า) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองคลัง         
พนักงานส่วนต าบล         

๑๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๑๕.  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
๑๖.  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
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๑๗.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
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-  ๒๗  - 
 

ลูกจ้างประจ า         

๑๘.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
๑๙.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองช่าง         
พนักงานส่วนต าบล         

๒๐.  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  (นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๒๑.  นายชา่งโยธา  ปง./ชง.  ๑ ๑ ๑ ๑ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - - ว่างเดิม 

๒๒.  นายชา่งเขียนแบบช านาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

๒๓.  ผู้ช่วยนายชา่งโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๒๔.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑  ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

๒๕.  คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองสาศารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

พนักงานส่วนต าบล         

๒๖.  จพง.สาธารณสุข ปง./ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๒๗.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานจ้างทั่วไป 
๒๘.  คนงานประจ ารถขยะ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนศรรม         

พนักงานส่วนต าบล         
๒๙.  ผอ.กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา   
ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๓๐.  ครู  ๕ ๕ ๕ ๕ - - -  
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-  ๒๘  - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
๓๑.  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ๖ ๖ ๖ ๖ - - -  

กองสวัสดิการสังคม         

พนักงานส่วนต าบล         
๓๒.  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
๓๓.  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

หน่วยตรวจสอบภายใน         
พนักงานส่วนต าบล         
๓๔.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก./ชก. - ๑ ๑ ๑ - - +๑ ก าหนด

เพิ่ม 
กองส่งเสริมการเกษตร         

พนักงานส่วนต าบล         
๓๕.  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
๓๖.  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๔๗ ๔๙ ๔๙ ๔๙ - - +๒  
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-  ๔๘  - 
 

๑๒.  แนวทางพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับ
ขั้น  โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
ตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์  ๔.๐  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  กล่าวคือ 

๑.  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส  ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกัน
และเปิดกว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจ
ประชาชนเป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  
ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้
ประชาชนใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่าน
ไลน์  เว็บไซด์  ของหน่วยงานด้วย 

๓.  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องท างาน อย่างเตรียมการไว้
ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา
เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตนเอง 

 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิด 
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ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

-  ๔๙  - 
 

 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็น
การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเพลิง  ประกอบด้วย 
 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

 การบริการเป็นเลิศ 

 การท างานเป็นทีม 
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- ๕๐  - 
 

๑๓.  ประกาศคุณศรรมจริยศรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  
เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์
ส่วนตน  อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตาม
ค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 
 

    ๑.  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒.  มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
    ๓.  ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
    ๔.  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
    ๕.  ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
    ๖.  ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
    ๗.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
    ๘.  ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๙.  ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

    ทั้งนี ้การฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวนิัย 
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