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1. หลักการและเหตุผล 
  1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        
(ก.จังหวัด) พิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ จัดท าแผนอัตราก าลัง
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  วิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการ
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
  1.4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 ตามโครงสร้าง
ส่วนราชการใหม่ ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้ มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนัน้หรือไม ่

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านมว่ง  

2.5 เพ่ือให้ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ให้ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน   มีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ให้บริการสาธารณะแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
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3. กรอบแนวความคดิในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็น
กรรมการและเลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การส่วนต าบลบ้านม่วง ตาม
กฎหมายจัดตั้ง และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของการบริหาร
ส่วนต าบลบ้านม่วง เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง  ตาม
หน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานปัจจุบัน
บางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ ในอนาคต 
  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓.๓ การวิเคราะห์ตันทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆโดยใน
ส่วนนี้จะค านึงถึง 
  ๓.3.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภท
ลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ , และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนด
อัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  ๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐานงาน
เทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ใน
กรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)มากกว่าจะ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะ
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ค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามี
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้อง
ใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓6๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 
ใน ๓ ประเด็นดังนี ้
  ๓.๖.๑ เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะ
ท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
  ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นตัน 
  ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก , และงานการเจ้าหน้าที่ ในเทศบาล ข ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุก
คน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวน
กรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็
พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็
ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วน
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ราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man PowerPlanning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่ จะอธิบาย
เหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ 
นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมี 
การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล 
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ(Process Re-engineer) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แพวโน้มชองภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ในอนาคตต่อส่วนราชการในการตรียมปรับยุทศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรันภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมาย
ของการวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่
องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วน
ต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้” โดยการก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังใน
อนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Mission-based manpower 
planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการ
ในการก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวน
เท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแ ต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 
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 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือ
การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
หรืออีกนัยหนึ่งการวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคล
เหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้น
เป็นการระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติข้อมูล
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต   ดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสาร
ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระยะท่ี 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.) 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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          Drivers 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควร
ค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 
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จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ที่มีอยู่ดังนี้ 

  กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านม่วง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หาก
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของ
บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ใน
อนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
กฎหมาย  มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาหรือทางนิติสาสตร์ กฎหมาย ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วน
ของส านักปลัด ปฏิบัติงานทางกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย  กฎ ระเบียบ และ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี การ
สอบสวน ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  และให้
ค าปรึกษาทางด้านกฎหมายกับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมใน
การพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรื อควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่
บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง 
ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับ
บัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระ
ค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

1. เงินเดือน 
2. เงินประจ าต าแหน่ง 
3. เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
4. เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น  เงินวิทยฐานะ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง มาค านวณเป็น

ภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลัก
วิธีการค านวณดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งใน
ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 
 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9740 
- - 

10250-9740=510 
49480-47990=1490 
(510+1490)/2 = 1000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49480 - - - 
ค่ากลาง 29610 - - - 

 12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งป ี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 
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2.  ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือน
ของผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและ
ขั้นสูงของระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็น
กลุ่มท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วน
การประเมินการค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดต้น 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 32450 4000 - 1110 1120 1090 - - - 
 12เดือน 389400 48000 - 13320 13440 13080 - - - 
รวมทั้งป ี 437400 13320 13440 13080 450720 464160 477240 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดต้น 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 15850 
4000 - 

16700-15850=850 
51140-49480=1660 
(850+1660)/2 = 1255 

- - - 
ขั้นสูงสุด 51140 - - - 
ค่ากลาง 33500 - - - 

 12เดือน 402000 48000 - 1255 x 12 = 15060 - - - 
รวมทั้งป ี 450000 15060 15060 15060 465060 465060 465060 

 
3. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 

ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทั้งป ี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทั้งป ี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 
 
กรณีพนักงานจา้งทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพิ่มรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
พนักงาน
จ้างท่ัวไป  

  

1เดือน 9000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป ี 108000 - - - 108000 108000 108000 
 



๑๐ 
 

 

กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับเงินจัดสรร และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) โดย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9,400 ค่าครองชีพ 2,000 ซึ่งส่วนเกินจากกรม
จัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จะค านวณเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 บาท (กรมจ่ายให้ 
9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
นาง ก 

ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 
 12เดือน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 

รวมทั้งป ี 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

 
4. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามา

ค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง 
เพ่ือให้ทราบจ านวนและยอดคนปัจจุบัน 

กระจกด้านที่  3  Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านม่วง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
         การน าปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา และค านวณระยะเวลา
ที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

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

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 นาที 
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  กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านม่วง (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านม่วง  (การตรวจประเมิน LPA)    
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่าง
น้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ

การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และ กองสวัสดิการสังคม   

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วน
ราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ได้ 

 
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 

เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
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 กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง และองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเย็น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวน
หมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังทอง  และ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี 
ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การ
ก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่อง
ของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับลด ยุบเลิก
บางต าแหน่ง และก าหนดเพ่ิม เพ่ือให้สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่
มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบล
จากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญ
และเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วงสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early 
Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงจะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได้ 
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3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไป
ได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อัน
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้ เกิดการจ้างงานที่ เท่ าเทียมกันอย่ างมีประสิทธิภาพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น  3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6  

  3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านม่วง  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง เช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 

และส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง  
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 

อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  
 
 



๑๔ 
 

 

 

 จากการ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง
พบปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ประจ าปี 2561 – 2565  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแก้ไขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น   

 4.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและถนนไม่ทั่วถึง
พ้ืนที่ 
-  ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง 
-  ระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอ 
-  ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
-  ปัญหาทางระบายน้ าในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
 

 4.2  ด้านเศรษฐกิจ   
- ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ า 
- ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตร 
- ประชากรในพ้ืนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ท าให้เกิดภาระหนี้สิน 
- ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ,น้ าท่วม 
- ประชาชนว่างงาน  และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  
- การขาดเงินทุน และอุปกรณใ์นการประกอบอาชีพ  
- ประชาชนขาดความรู้เพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม  
 

  4.3  ด้านสังคม 
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- ปัญหาด้านรายได้ส าหรับ คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
- ปัญหาความยากจน 
- ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
- ไม่มีสถานที่ออกก าลังกาย หรือสนามกีฬามาตรฐาน 
- ไม่มีสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
- การเล่นการพนัน และอบายมุขต่าง ๆ 
- ปัญหาด้านยาเสพติด 
- การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  
- การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไม่ทั่วถึง  
- การติดตั้งปา้ยบอกทาง  ป้ายชื่อชุมชน  ป้ายชื่อซอย 
- การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
- การส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
- การดูแล  และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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 4.4  ด้านการเมือง  การบริหาร 
-  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางด้านการเมือง 
- ปัญหาการขาดความรู้  ความเข้าใจในด้านกฎหมาย  บทบาท  อ านาจหน้าที่คณะผู้บริหาร  

       ท้องถิ่น สมาชิกสภาสภาท้องถิ่น   พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและลูกจ้าง 
     - ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงานของ 
       พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง  
     - ปัญหางบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การบริหารงานในภาระหน้าที่รับผิดชอบไม่ 
       สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  

- การรับทราบข้อมูลขา่วสารของทางราชการ  
- พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการท างาน  
 ใหต้อบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
- การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  4.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ปัญหาแหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุม 
- ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตรก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของสารเคมีในดินและน้ า  
- ปัญหาป่าไม้ถูกบุกรุกและท าลาย 
-  ปัญหาการขาดท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  ขาดท่ีทิ้งขยะ 

     -  น้ าในคลองธรรมชาติ ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง/ขาดที่กักเก็บน้ าไม่สามารถน าน้ ามาใช้ใน      
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ อุปโภค - บริโภค ได้   

               -  ปัญหาน้ าท่วมขัง 
 
 4.6  ด้านสาธารณสุข 

-  ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและอนามัย 
-  ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
-  ด้านสุขภาพอนามัย  
-  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 

 4.7  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- ปัญหาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 
- ปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ปัญหาการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- ปัญหาด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- ปัญหาด้านกระบวนการเรียนรู้ 
- ปัญหาด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- ปัญหาด้านการผลิต  การใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
- ปัญหาด้านการส่งเสริมด้านการกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- ปัญหาการด าเนินงานด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
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การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง   
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือ
วิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการ ของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. 
น ามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ใช้หลักบันได  
8 ขั้น 

การวเิคราะห์อัตราก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  
แบบบันได 8 ขั้น 

 

 
บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อ
พิจารณากรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปี 
งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบด้วย 

      1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการ  
 3  ผู้อ านวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
 4  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 5  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
 6  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะกรรมการ 
 7  หัวหน้าส านักปลัด     เลขานุการ 
  
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 

 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ 
สภาพปญัหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 

 2. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 



๑๗ 
 

 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม กับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 

 ๔. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างใหต้รงกับภารกิจ
และ อ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบล 
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕. ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 

 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 ๗. ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จัดท าตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือส านักงาน ก.จ.  
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 มิถุนายน  2563  เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง มีหลักในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ และต้องสอดคล้องกับ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ดังนี้ 
  # ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านแหล่งน้ า # 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ าชลประทานให้ 
สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี โดยการก่อสร้างฝายน้ าล้นเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกหนองน้ าและท านบกั้นน้ า สร้าง
และปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ า สร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม สร้างระบบประปา 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน #  
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนคสล. ถนนลาดยาง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  
และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  ไฟส่องสว่าง สัญญาณ
ไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟส่องสว่าง ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
สร้างระบบประปา 
 



๑๘ 
 

 

  # ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ #  
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และมี
รายได้ที่ม่ันคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  
   - สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคนและสังคม # 
   - ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สนับสนุนการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  
  # ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านสาธารณสุข # 
   - เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันอุบัติเหตุ จัดหาเครื่องพ่น
หมอกควัน จัดหาเครื่องออกก าลังกาย ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก สนับสนุนรณรงค์ป้องกันการลด
อุบัติเหตุ จัดให้มีป้ายบอกเส้นทาง ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆในยานชุมชน  
  # ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองการบริหาร # 
   -  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีสวนรวมในการ
สนับสนุนการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการสร้างและปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศาลา
ประชาคมและหอกระจายเสียง  
   - พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม #  
   - พัฒนาสิ่งแวดล้อมและที่สาธารณประโยชน์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ 
ขุดลอกสร้างแนวเขตสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้  
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค   การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ   
สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมี
การบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ # 
   - การพัฒนาด้านการศึกษา การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก ยาเสพติด  ปลอดผู้มี
อิทธิพล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมประชาชน 
และสร้างหอสมุด สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านการเกษตร # 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   
การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร    

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน   
ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  ฯลฯ 



๑๙ 
 

 

บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการ
ในองค์กรแล้ว จึงด าเนินการก าหนดเป้าประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาว่า ในยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์อย่างไร และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  
จะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  
มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็น
เพ่ือที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้น เพ่ือรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  5 ส่วน
ราชการ 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดย
จุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่ อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ส านักปลัด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าปรึกษาหน้าที่
และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีโครงสร้างงานในส านักปลัด ดังนี้ 

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.5 งานส่งเสริมเกษตร 
 1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1.7 งานการเจ้าหน้าที่ 
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 - ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง ให้
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย 
อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 2. กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุก
ประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การ
หักภาษีและน าส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
2.4 งานตรวจสอบ 
- กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการ
ก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
โครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
3.4 งานผังเมือง 
- กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การ
ก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต ารา
เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและ
ส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
  4.2  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  4.3  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่

ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 

 5. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์  การ
ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การ
จัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น   การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่ โดยมีโครงสร้างงานในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

5.1 งานสังคมสงเคราะห์ 
5.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
5.3  งานพัฒนาชุมชน 

 - กองสวัสดิการสังคม  คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ งาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณท์ี่แต่ละคนม ี

การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านแหล่งน้ า   

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง 
หนอง บึง แหล่งน้ าชลประทานให้ สามารถเก็บกักน้ าได้
ตลอดปี โดยการก่อสร้างฝายน้ าล้นเจาะบ่อบาดาล ขุดลอก
หนองน้ าและท านบกั้นน้ า สร้างและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่ง
น้ า สร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม สร้างระบบประปา 
 

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ/ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- นายช่างเขียนแบบ 
- ผช.นายช่างฯ 
- ผช.จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
- คนงานทั่วไป กองช่าง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
โครงสร้างพ้ืนฐาน   

- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ถนนคสล. ถนนลาดยาง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  
ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็น
ระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  ไฟ
ส่องสว่าง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟส่องสว่าง ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง สร้างระบบประปา 
 

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ/ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
- นักป้องกันฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- นายช่างเขียนแบบ 
- ผช.จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
- ผช.จพง.ป้องกันฯ 
- คนงานทั่วไป กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านเศรษฐกิจ 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริม
การประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และมีรายได้ที่มั่นคง  พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาส  
- สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างร้านค้าชุมชน ตลาด
ชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- ผอ.กองช่าง 
- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- นายช่างเขียนแบบ 
- ผช.จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
- จพง.ธุรการ ส านักปลัด 
-ผช.จพง.ธุรการ ส านักปลัด 
- ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านคนและสังคม 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ด้อยโอกาส ผู้ พิการ 
ผู้สูงอายุ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  สร้างบ้านพักคนชรา
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาและสนับสนุน
สวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- ผอ.กองช่าง 
- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- นายช่างเขียนแบบ 
- ผช.จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
- คนงานทั่วไป กองช่าง 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
- จพง.ธุรการ ส านักปลัด 
-ผช.จพง.ธุรการ ส านักปลัด 
 

 
 



๒๓ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านสาธารณสุข 

- เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน พัฒนาระบบจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลด้าน
สุขภาพ และป้องกันอุบัติเหตุ จัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน 
จัดหาเครื่องออกก าลังกาย ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก ส่งเสริมการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ส่งเสริมการ
จัดตั้งธนาคารขยะ สนับสนุนรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุ 
จัดให้มีป้ายบอกเส้นทาง ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟบริเวณ
ทางแยกต่างๆในยานชุมชน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ  

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นักป้องกันฯ 
- ผช.นวก.สาธารณสุข 
- ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
- ผช.จพง.ป้องกันฯ 
- พนง.ประจ ารถกู้ชีพฯ 
- พนักงานขับรถกู้ชีพ 
- พนักงานขบัรถน้ าฯ 
- คนงานทั่วไป 
- พนักงานขับรถขยะ 
- พนักงานประจ ารถขยะ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

-  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ และมีสวนรวมในการสนับสนุนการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการสร้างและปรับปรุง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศาลาประชาคมและหอกระจายเสียง  
ต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 

 - สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
- นักวิชาการเงินฯ 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- จพง.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
- ผช.จพง.พัสดุ 
- ผช.จพง.การเงินฯ 
- คนงานทั่วไป 

 - พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา  พัฒนาบุคลากร   ในสังกัด   

- ปลัด อบต. – รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด  
- นักทรัพยากรบุคคล 
- ผช.นักทรัพยากรบุคคล 
 



๒๔ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาสิ่งแวดล้อมและที่สาธารณประโยชน์ โดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ ขุดลอกสร้างแนวเขต
สาธารณประโยชน์ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้  ปล่อย
พันธ์สัตว์น้ า ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล สร้างบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล จัดตั้งธนาคารขยะ 
    

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ/ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
- นักป้องกันฯ 
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- นายช่างเขียนแบบ 
- ผช.นวก.สาธารณสุข 
- ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
- ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
- ผช.จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
- ผช.จพง.ป้องกันฯ 
- คนงานทั่วไป  
- พนักงานขับรถขยะ 
- พนักงานประจ ารถขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- การพัฒนาด้านการศึกษา การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ปลอดจาก ยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา พัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบรมประชาชน และสร้างหอสมุด สนับสนุน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- ผอ.กองช่าง 
- นวก.ศึกษา 
- ครู 
- ผช.นวก.ศึกษา 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ดูแลเด็ก- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  
ด้านการเกษตร 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฎีใหม่ส่งเสริมให้มี
ตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร
การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  ส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์น้ า  
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  
หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทานติดตั้งระบบสูบน้ า ระบบ
ประปา ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  ฯลฯ 

- ปลัด อบต. - รองปลัด อบต. 
-หัวหน้าส านักปลัด 
- ผอ.กองช่าง  
- ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิเคราะห์ฯ/ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- นายช่างเขียนแบบ 
- ผช.นายช่างฯ 
- ผช.จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างไฟฟ้า 
- คนงานทั่วไป กองช่าง 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

 
  



๒๕ 
 

 

บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของ
บุคลากรในอนาคตตลอดระยะเวลา 3 ปี   
 
 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ใช้คือ แผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง มีภารกิจ 
ด้านการจัดท าแผนที่ภาษี และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เพ่ิมขึ้น เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณาปรับเกลี่ยอัตราก าลังที่ว่างเพ่ือเป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจ
และงานที่เพ่ิมข้ึนได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 
 

อัตราก าลังที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

 
1 ส านักปลัด นิติกร 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 
 

2 ส านักปลัด เจ้าพนักงานธุรการ 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 
ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

 
3 กองคลัง เจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี 
1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 

ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 
 

4 กองคลัง จพง.จัดเก็บรายได้ 1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

5 กองช่าง นายช่างเขียนแบบ 1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

6 กองช่าง นายช่างโยธา 1 ต าแหน่งรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ยุบเลิกไมได้ 

7 กองการศึกษา ฯ นักวิชาการศึกษา 1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 
ไม่สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งได้ 

 
 

 
 
 



๒๖ 
 

 

อัตราก าลังที่ยังมีไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นในภารกิจงาน โดยผ่านการพิจารณาปรับเกลี่ยต าแหน่งจาก
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังแล้ว 

 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน ปีที่

ต้องการ 
เหตุผลและความจ าเป็น 

1 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

นักวิชกชา
การ

ตรวจสอบ
ภายใน 
ปก./ชก. 

1 2564 -  ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 
ข้อ 4 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศก าหนด
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งถือ
ว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 8 กองหลักนั้น
อบต.บ้านม่วงจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในขึ้นมา มีหน้าที่ความรับผิดชอบมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเดี่ยวกับ  
- งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
- งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ 
เอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงิน
ทุกประเภทตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 
การบัญชี  
- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การ
เก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบ ติดตามและ
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด 
- งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจ  
- งานร้ายงานผลการตรวจสอบภายใน 
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุง 
การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง  
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการตามกรอบอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 

 

                  
                    

  
                 

  

                       
   

                                                                            

 
 
จากแผนภูมิ พบว่าการเกษียณอายุราชการของ บุคลากรใน แผนอัตราก าลัง 2564 – 

2566 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7 แต่คนที่เกษียณอายุราชการ เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น (รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง) และพนักงานครู ซึ่งเป็นเครื่องจักรส าคัญในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง มีแนวทางในการรองรับกรณีรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานครู ที่เกษียณ 4 แนวทาง 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จะเตรียมการด าเนินการสรร
หาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 
1 ตุลาคม 2566 ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จะสรรหาคนมา
ด ารงต าแหน่ง (เสนอชื่อเข้า ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ) ภายหลังจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วัน  (รวมข้อ 1 และ 
ข้อ 2 ได้ 120 วัน) 
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3. ก่อนการเกษียณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จะเตรียมการด าเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งพนักงานครู เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 1 
ตุลาคม 2564 ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  

4. หากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ 3 
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารและต าแหน่งพนักงานครูว่าง ขอใช้บัญชี
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งการด าเนินการเมื่อต าแหน่งว่างเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง มีปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่จะสามารถปฏิบัติงานในระหว่างการสรรหาได้  

 
บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 

 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ใช้การวางกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนว
ทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความ
คล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ใน
การก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างาน  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น ก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การก าหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  
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 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ใช้การ
วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร 
โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542  อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้วิเคราะห์
ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

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

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น  การก าหนดส่วน
ราชการรองรับภารกิจในด้าน เป็นการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน 3 ส่วนราชการ 
คือ ส านักปลัด กองช่าง และ 
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คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 
 

 กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

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

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

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วน ราชการรองรับภ ารกิ จ เป็ นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักปลัด ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 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)) 

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 3 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง ส านักปลัด กองสวัสดิการสังคม 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดู แล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
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5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
 

ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ 
ส านักปลัด  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 

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

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้ คือ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ

ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน ม่วง 
(ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
กองสวัสดิการสังคม) 

 
ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไข

ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จะด าเนินการ มีดังนี ้
ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 

ภารกิจหลัก 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ด้านพัฒนาคนชุมชนและสังคม 
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5. ด้านการพัฒนาอาชีพ  รายได้ 
6. การสนับสนุนส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย 
7. ด้านการศึกษา  ศาสนา 
8. ด้านสาธารณสุข 
9. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
10.  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
11.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม นันทนาการ 
13.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 
1. กองช่าง 
2. ส านักปลัด 
3. ส านักปลัด และกองช่าง กองสวัสดิการสังคม 
4. ส านักปลัด 
5. ส านักปลัดและกองสวัสดิการสังคม 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. ส านักปลัด  
9. กองช่าง 
10.  ส านักปลัดและกองสวัสดิการสังคม 

11. ส านักปลัด 
12. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13. ทุกกอง 

ภารกิจรอง 
1. การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
2. การจัดให้มีที่แลกเปลี่ยนสินค้า 
3. การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ 
4. การป้องกันการบุกรุกท าลายป่าไม้ 
5. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร 
7. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
8. การพัฒนาการบริหารจัดการระบบการ

ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบล 
9. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

ท้องถิ่น 
 

1. ส านักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการสังคม 
2. ส านักปลัดและกองสวัสดิการสังคม 
3. ส านักปลัด กองช่าง 
4. ส านักปลัด 
5. ส านักปลัด กองคลังและกองสวัสดิการสังคม 
6. ส านักปลัด กองคลังและกองสวัสดิการสังคม 

7. ส านักปลัด กองช่างและกองสวัสดิการสังคม 
8. ส านักปลัด 

9. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ 
ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   
SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    
 

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 

1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรพัยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

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 ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

 
2.2 T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ
บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ของบุคลากรในสังกดั องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง (ระดับตัวบุคลากร) 
 

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

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

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

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง (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. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 

ข้อจ ากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน การ  ด าเนินการทางวินัยเป็นไป
ได้ยากมักกระทบญาติพ่ีน้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่
มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว  โดย ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะ
ต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้    
 

โครงสร้างเดิม อบต.บ้านม่วง โครงสร้างใหม่ อบต.บ้านม่วง หมายเหตุ 
1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ 
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
งานตรวจสอบภายใน 
งานกิจการสภา 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
 

1.2  งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผน 
งานวิชาการ 
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
งานงบประมาณ 
งานติดตามและด าเนินการผลการด าเนินการ 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
งานกฎหมายและคด ี
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานอ านวยการ 
งานป้องกัน 
งานฟ้ืนฟู 

1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
งานฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร 
งานส่งเสริมความรู้เกษตร 
งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 
 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ 
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
งานกิจการสภา 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
 

1.2  งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผน 
งานวิชาการ 
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
งานงบประมาณ 
งานติดตามและด าเนินการผลการด าเนินการ 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
งานกฎหมายและคดี 
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานอ านวยการ 
งานป้องกัน 
งานฟ้ืนฟู 

1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
งานฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร 
งานส่งเสริมความรู้เกษตร 
งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 
 
 

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างเดิม อบต.บ้านม่วง โครงสร้างใหม่ อบต.บ้านม่วง หมายเหตุ 
1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสุขาภิบาล 
งานรักษาความสะอาด 
งานควบคุมโรคติดต่อ 
งานสุขาภิบาลและประกอบการ 
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
งานก าจัดขยะมูลฝอย 
งานป้องกันยาเสพติด 
งานชีวอนามัย 
 
1.7 งานการเจ้าหน้าที ่
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ 
งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการ
คัดเลือกงานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคล 
งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา 
การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับ
ทุนการศึกษา 
งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง  การให้บ าเหน็จ 
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
งานสวัสดิการพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ท าคุณประโยชน์ 
 

1.6 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสุขาภิบาล 
งานรักษาความสะอาด 
งานควบคุมโรคติดต่อ 
งานสุขาภิบาลและประกอบการ 
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
งานก าจัดขยะมูลฝอย 
งานป้องกันยาเสพติด 
งานชีวอนามัย 
 
1.7 งานการเจ้าหน้าที ่
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ 
งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคล 
งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา 
การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับ
ทุนการศึกษา 
งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง  การให้บ าเหน็จ 
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
งานสวัสดิการพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ท าคุณประโยชน์ 
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โครงสร้างเดิม อบต.บ้านม่วง โครงสร้างใหม่ อบต.บ้านม่วง หมายเหตุ 
2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบัญชี 
งานการเงิน 
งานรับ-เบิกจ่ายเงิน 
งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
งานเก็บรักษาเงิน 
งานการบัญชี 
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
งานงบการเงินและงบทดลอง 
งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
งานพัฒนารายได ้
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
งานพัสดุ 
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
2.4 งานตรวจสอบ 
งานตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท 

2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบัญชี 
งานการเงิน 
งานรับ-เบิกจ่ายเงิน 
งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
งานเกบ็รักษาเงิน 
งานการบัญชี 
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
งานงบการเงินและงบทดลอง 
งานแสดงฐานะทางการเงิน 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
งานพัฒนารายได ้
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
งานพัสดุ 
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
2.4 งานตรวจสอบ 
งานตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท 

 

3. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
งานก่อสร้างและบูรณะถนนและสิ่งก่อสร้าง 
งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
งานประเมินราคา 
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
งานไฟฟ้าสาธารณะ 
งานระบายน้ า 
งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
3.4 งานผังเมือง 
งานส ารวจและแผนที่ 
งานวางผังพัฒนาเมือง 
งานควบคุมทางผังเมือง 

3. กองช่าง 
3.1  งานก่อสร้าง 
งานก่อสร้างและบูรณะถนนและสิ่งก่อสร้าง 
งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ า 
งานข้อมูลก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
งานประเมินราคา 
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
งานไฟฟ้าสาธารณะ 
งานระบายน้ า 
งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
3.4 งานผังเมือง 
งานส ารวจและแผนที่ 
งานวางผังพัฒนาเมือง 
งานควบคุมทางผังเมือง 
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โครงสร้างเดิม อบต.บ้านม่วง โครงสร้างใหม่ อบต.บ้านม่วง หมายเหตุ 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งานบริหารบุคคล 
งานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารการศึกษา 
งานวางแผนและสวัสดิการ 
งานการเงินและบัญชี 
4.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งานโรงเรียน 
งานนิเทศ 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
4.3 งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งานบริหารบุคคล 
งานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารการศึกษา 
งานวางแผนและสวัสดิการ 
งานการเงินและบัญชี 
4.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งานโรงเรียน 
งานนิเทศ 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
4.3 งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

5.กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสังคมสังเคราะห์ 
งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้
ที่พ่ึง 
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
งานมุ่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมภาคเอกชน 
งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ 
งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบาง
ประเภท 
งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้มาขอรับบริการ 
งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
งานพัฒนาอาชีพ 
งานข้อมูลวิชาการ 
งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห์ 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

5.กองสวัสดิการสังคม 
5.1 งานสังคมสังเคราะห์ 
งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตในครอบครัว 
งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมภาคเอกชน 
งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ 
งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบาง
ประเภท 
งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
การสังคมสงเคราะห์ 
งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้
มาขอรับบริการ 
งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
งานพัฒนาอาชีพ 
งานข้อมูลวิชาการ 
งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห์ 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

 



๓๙ 
 

 

โครงสร้างเดิม อบต.บ้านม่วง โครงสร้างใหม่ อบต.บ้านม่วง หมายเหตุ 
5.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 
งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง  
เร่รอน จรจัด ถูกทอดทิ้ง 
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย 
สมอง และปัญญา 
งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้าน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษา ฯลฯ 
งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การ
สอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ประพฤติตนไม่สมแก่วัย 
งานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมี
ปัญหาในด้านต่างๆ 
งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
5.3 งานพัฒนาชุมชน 
งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน 
งานประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือน า
บริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล 

5.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 
งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง  
เร่รอน จรจัด ถูกทอดทิ้ง 
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย 
สมอง และปัญญา 
งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้าน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน 
ทุนการศึกษา ฯลฯ 
งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การ
สอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติ
ตนไม่สมแก่วัย 
งานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหา
ในด้านต่างๆ 
งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
5.3 งานพัฒนาชุมชน 
งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน 
งานประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือน า
บริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล 
 

 

ไม่มี 6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   - งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 



๔๐ 
 

 

8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง- 
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า  ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ที่มีในปัจจุบัน ใช้ภารกิจงานที่มี เป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้นใน
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงจึงก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  
ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี (2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด 

หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น  
(ปลัด อบต.) 

1 1 1 1 -   - -  

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น 
(รองปลัด อบต.) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

หน่วยตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 1 1 +1   ก าหนดเพิ่ม 

ส านักงานปลัด         
นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น 
(หน.ส านักปลัด) 

 1 1 1 1   - - -  

นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 1 - - - -1   - - ยุบเลิก 
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 1 1 1 -   - - ว่างเดิม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 1  1  1  1 -   - -  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก. 1 1  1 1  -   - -  
นิติกร ปก./ชก 1 1 1 1 +1   - - ว่างเดิม 
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. 1 1 1 1 -  - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  1 1  1 1  -   - -  
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  1 1  1 1  -   - -  
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  1 1  1 1  -   - -  
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  1 1  1 1  -   - -  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 1  1 1  -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 1  1 1  -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกนัฯ 1 1  1 1  -   - -  
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง) 1 1  1 1  -   - -  
พนักงานขับรถยนต์(รถขนขยะ) 1 1  1 1  -   - -  
พนักงานประจ ารถขยะ 3 3 3 3  -   - -  
พนักงานประจ ารถกู้ชีพ 
(ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน) 

3 3 3 3  -   - -  

 
 



๔๑ 
 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด 

 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
พนักงานจ้างทั่วไป         

พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ) 1  1  1  1 -   - -  
พนักงานประจ ารถกู้ชีพ 
(ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน) 

3 3 3 3  -   - -  

พนักงานขับรถยนต ์
(รถน้ าอเนกประสงค)์ 

1  1  1  1 -   - - ว่างเดิม 

คนงานทั่วไป 1  1  1  1 -   - -  
               กองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดบัต้น 
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  

1  1  1  1 -   - -  

นักบริหารงานคลัง ระดบัต้น 
(หัวหน้าฝ่ายบัญชี)  

1  1  1  1 -   - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก.   1  1  1  1 -   - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ ชก.   1 - - - -1   - - ยุบเลิก 
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง  1  1  1  1 -   - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ปง./ชง.   1  1  1  1 -   - - ว่างเดิม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง.  1 1 1 1 +1   - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  1  1  1  1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ  1  1  1  1 -   - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้  1  1  1  1 -   - -  
พนักงานจ้างทั่วไป          

คนงานทั่วไป  1  1  1  1 -   - -  
               กองช่าง         
นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น
(ผู้อ านวยการกองช่าง) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา ปง/ชง 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
         

 



๔๒ 
 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 

ข้างหน้า 
 

 
เพิ่ม / ลด 

 
หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
             กองการศึกษา ฯ 
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ) 

1  1   1 1 -  - -  

นักวิชาการศึกษา ชก.  1  1 1  1 -  - - ว่างเดิม 
ครู  9 9 9 9 - - -  
ครูผู้ช่วย 5 5 5 5 - - - ว่างเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ       .  
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  1  1 1  1 -   - -  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) (สถ.) 2 2 2 2 -   - - ว่างเดิม 
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (สถ.) 7 7 7 7 -   - -  
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  2 2 2 2 -   - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  1  1 1  1 -   - -  
คนงานทั่วไป 2 2 2 2 -   - -  
          กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม) 

 1  1 1  1 -   - -  

นักพัฒนาชุมชน  ปก.  1  1 1  1 -  - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพฒันาชุมชน  1  1 1  1 -  - -  

รวม 82 80 80 80 +1 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

ข้อ9 
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี                                     
    

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานกฎหมายและคด ี
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.งานส่งเสริมการเกษตร 
6.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7.งานการเจ้าหน้าที ่

1.ฝ่ายบัญชี(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

    1.1 งานการเงินและบัญช ี
2.งานพัฒนาและงานจดัเก็บรายได้ 
3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 
4. งานตรวจสอบ 
 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง  

1.งานบริหารงานการศึกษา 
2.งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
3.งานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

1.งานสังคมสงเคราะห ์
2.งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
3.งานพัฒนาชุมชน 
 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.) 
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โครงสร้างส านักปลดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏบิตักิาร ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1   3 1   1    15 6 27 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)(1) 

งานบริหารงานทั่วไป 
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
-ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป (1) 
-ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว(1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) 
-พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)(1) 
-คนงานท่ัวไป(1) 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)(1) 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 

 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
-นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1) 
-ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1) 
 

 
 
 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก.) (1) 
- ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(1) 
-พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ) (1) 
-พนักงานประจ ารถกู้ชีพ (ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน) (6) 
-พนักงานขับรถยนต์(รถน้ าอเนกประสงค์) (1) 
 
  
 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 
 
 

งานกฎหมายและคด ี
- นิติกร ปก./ชก (1)  
 

 
 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข(1) 
-พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) (1) 
-พนักงานประจ ารถเก็บขยะ (3) 
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โครงสร้างกองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏบิตักิาร ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 2    1   3    3 1 10 
 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 

ฝ่ายบัญชี 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1) 

 
 

งานการเงินและบัญช ี
-เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี (ปง./ชง).(1)  
- ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (1) 
 
 
 

งานตรวจสอบ 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก.(1) 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(ปง./ชง).(1) 
-ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (1) 
-คนงานท่ัวไป (1) 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(1) 
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โครงสร้างกองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏบิตักิาร ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1       2    3 1 7 
 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง)(1) 

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

 
 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)(1) 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) 
- คนงานท่ัวไป(1) 

 
 
 

งานผังเมือง 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ครู  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏบิตักิาร ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เช่ียวชาญ ครผูู้ช่วย คศ.1 ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1   1    5 1 8   12 3 31 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)(1) 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- ครู (9) 
- ครูผู้ช่วย (5) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)(2) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (9) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (1) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

 
 
 
 

งานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก).(1) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1) 
- คนงานท่ัวไป(2) 
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โครงสรา้งกองสวสัดิการและสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป  
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง  
รวม ต้น กลาง สูง ปฏบิตักิาร ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ปฏบิตัิงาน ช านาญ

งาน 
อาวุโส ภารกิจ ทั่วไป 

จ านวน 1   1        1  3 
 

 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น)(1) 

 

 

งานสงคมสงเคราะห์ 
 

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 

 

งานพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
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ข้อ11  
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาส ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนา  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้าน
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน  ในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนา
ตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand ๔.๐ ดังนั้น องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค ๔.๐ เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการ พัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการ
ท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  

 ๑. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ  
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เป็น ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนว ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการ ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

 ๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โตยตั้ งค าถามกับ 
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการ เพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
ติดต่อมาด้วย ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น   

 ๓. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามี การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ 
ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การ ตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพ ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จะ
ยึดถือปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government 
Skill Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  ตามแนวทางข้างต้น
นั้น ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่ง
วิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น  ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานพื้นฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 การบริหารโครงการ 
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงเล็งเห็นว่า       
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   
เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เป็นส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามล าดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไดม้ีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส  ปลอดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี
คนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ  
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการ
ท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 9 
ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

   # ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านแหล่งน้ า # 
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ าชลประทานให้ 

สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี โดยการก่อสร้างฝายน้ าล้นเจาะบ่อบาดาล ขุดลอกหนองน้ าและท านบกั้นน้ า สร้าง
และปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ า สร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม สร้างระบบประปา 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน #  
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนคสล. ถนนลาดยาง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  
และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  ไฟส่องสว่าง สัญญาณ
ไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟส่องสว่าง ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
สร้างระบบประปา 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ #  
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และมี
รายได้ที่ม่ันคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  
   - สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สร้างร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคนและสังคม # 
   - ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการ เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สนับสนุนการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  
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   # ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านสาธารณสุข # 
   - เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันอุบัติเหตุ จัดหาเครื่องพ่น
หมอกควัน จัดหาเครื่องออกก าลังกาย ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก สนับสนุนรณรงค์ป้องกันการลด
อุบัติเหตุ จัดให้มีป้ายบอกเส้นทาง ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆในยานชุมชน  
   # ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองการบริหาร # 
   -  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีสวนรวมในการ
สนับสนุนการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการสร้างและปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศาลา
ประชาคมและหอกระจายเสียง  
   - พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม #  
   - พัฒนาสิ่งแวดล้อมและที่สาธารณประโยชน์ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ 
ขุดลอกสร้างแนวเขตสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้  
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค   การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ   
สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมี
การบริการพ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ # 
   - การพัฒนาด้านการศึกษา การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก ยาเสพติด  ปลอดผู้มี
อิทธิพล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมประชาชน 
และสร้างหอสมุด สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านการเกษตร # 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   
การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร    

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน   
ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  ฯลฯ 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 9 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มี
การวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ
ต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเป้าหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด  รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้  เพ่ือช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง
งาน เพื่อน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น 
ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง 
การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วย
ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้าง
คุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้ง
งบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ 
ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

 
 



61 
 

 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ

พ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ 
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและ 

การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คง 
กับหน่วยงานได้  รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล
พระเพลิง จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการ
น าเสนองาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  
Facebook  ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงาน
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 
2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal 
Government Skill Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้าน
ดังกล่าว 

8.  นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด  
มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน จริยธรรม 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 

 ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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