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1. หลักการและเหตุผล 
 

การบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆ คน
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจส าคัญคือ การกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้บริหาร ห รือที่เราเรียกว่า 
“Let the manager manages”  

การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการบริหารงาน
บุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ การวางแผนก าลังคนเป็น
เทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้
เป็นอย่างดีด้วย แนวคิดที่จะท าให้องค์กรมีความมั่นคงในด้านก าลังคน (Manpower/workforce Stability) นั้นมี
อยู่สองประการ ได้แก่  

(1) ความพยายามเตรียมความพร้อมในด้านก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานที่มีความยากและท้าทาย โดยอาจจะมีการวางระบบจูงใจที่อาจจะท าให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลายอยู่กับองค์กร และสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารในการใช้งานคนกลุ่มนี้
ได้ตลอดเวลา  

(2) การเตรียมความพร้อมในการปูองกันการขาดก าลังคน หรือ การสูญเสียก าลังคนในองค์กร 
เนื่องจากจะท าให้องค์กรขาดความมั่นคงในด้านก าลังคน ซึ่งในประการนี้นั้น องค์กรจะทราบดีว่าในแต่ละสายอาชีพ 
จะมีรอบการเปลี่ยนผ่าน หรือ การหมุนเวียนการเข้าออกของคนในสายอาชีพนั้น ซึ่งผู้เขียนขอใช้ค าว่าวัฏจักรสาย
อาชีพ (Career life cycle) เมื่อไร จ านวนเท่าใด และตลาดแรงงานใดที่จะหาคนในสายอาชีพนั้นได้ดีที่สุด ส าหรับ
การวางแผนก าลังคนนั้นปัจจัยต่างๆ ที่อาจค านึงถึงได้แก่ 

2.1 ปัจจัยด้านการจ้างพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่จ านวนพนักงานนั้นจะถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว การทราบจ านวนพนักงานทั้งหมดหรือการ Update ข้อมูลนั้นจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถก าหนดสัดส่วนก าลังคนโดยอาจใช้สูตรต่างๆ ในการแทนค่าในแต่ละแผนกได้ อีกทั้งยังรู้ขนาดก าลังคนใน
แต่ละแผนกว่ามีมากหรือน้อยรวมทั้งมีแนวโน้มจะขาดก าลังคนหรือไม่ 

2.2 ปัจจัยด้านอายุของพนักงานในองค์กรการทราบอายุส่วนใหญ่ของพนักงานในแต่ละฝุาย
จะท าให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีพนักงานจ านวนเท่าไหร่ที่จะเกษียณอายุ หรือ คิดจะลาออก โดยเฉพาะหากมีข้อมูล
มาในอดีตว่าสายงานไหนมีการออกจากงานของพนักงานในช่วงอายุเท่าใด จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินได้ว่า
จะขาดก าลังคนเท่าไร และจะต้องเตรียมหาก าลังคนเพ่ือมาทดแทนเมื่อใดและจ านวนเท่าไรและตลาดแรงงานไหน 

2.3 ปัจจัยด้านสายงานที่มีความขาดแคลนการที่ผู้บริหารทราบว่าจะหาก าลังคนในสายงานที่มี
ความขาดแคลนได้จากที่ใดและตลาดแรงงานแหล่งใดมีคนที่ต้องการมากที่สุด จะท าให้องค์กรมีความได้เปรียบเป็น
อย่างมากเนื่องจากจะสามารถทาบทามคนที่องค์กรต้องการได้ก่อนเวลาที่มีความขาดแคลน 
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2.4 ปัจจัยด้านจ านวนพนักงานโดยรวมที่ลาออกจากองค์กรในแต่ละปีการที่ผู้บริหารทราบโดย
เฉลี่ยแล้วองค์กรจะขาดก าลังคนเท่าไรในแต่ละปีนั้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถที่จะประเมินงบประมาณล่วงหน้าได้
ว่าจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดในการจ้างคนที่องค์กรมีความต้องการเพ่ิมขึ้น 

2.5 ปัจจัยด้านการสูญเสียก าลังคนโดยเฉลี่ยในแต่ละปีปัจจัยนี้ถือเป็นข้อที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง
เนื่องจากจะท าให้ผู้บริหารทราบคร่าวๆ ได้ว่าในแต่ละปีฝุายไหนที่มีความจ าเป็นจะต้องเตรียมก าลังคนเป็นอันดับ
แรก และฝุายไหนที่ต้องมีการเตรียมก าลังคนเป็นฝุายสุดท้าย ทั้งนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนการขาด
แคลนก าลังคน รวมถึงการหาตลาดที่สามารถหาก าลังคนประเภทนั้นมาทดแทนได้ล่วงหน้า 

 ส าหรับการวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการในการพยากรณ์จ านวนคน การพัฒนาคนในองค์การ 
การใช้คน และการควบคุมคน โดยที่องค์การจะต้องมั่นใจว่าองค์การมีปริมาณคน มีคนที่มี คุณสมบัติ คุณภาพและ
คุณลักษณะตามท่ีต้องการในหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และในเวลาที่ต้องการ รวมทั้ง ต้องมีวิธีการใช้
คนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ซึ่งตามแนวคิดของ Patten ได้ให้ความหมายของการวางแผน
ก าลังคนไว้ 4 ประการ ดังนี้  

 1. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนการทดแทน การวิเคราะห์การออกจากงานของแรงงาน 
การก าหนดวิธีการที่จะใช้ในการวางแผนอาชีพส าหรับคนงาน การพัฒนาตัวแบบส าหรับการวางแผนคัดเลือก และ
การเลื่อนต าแหน่งคนงานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายค่าจ้างกับการคัดเลือกคนเข้าท างาน 

 2. การวางแผนก าลังคน คือ การวางแผนบุคคล (Personal Planning) มีขอบเขตครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดของหน่วยงาน ได้แก่ การเลือกสรร การบรรจุ การฝึกอบรม การศึกษา การบริหารเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และอ่ืนๆ 

 3. การวางแผนก าลังคน คือ นโยบายด้านก าลังคนและการจ้างงานเมื่อพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ 
ตามกรอบนี้จะวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพของก าลังแรงงานของชาติ การวางแผนตามความหมายนี้ จะมองในแง่
โครงสร้างของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ด้านอาชีพ
อุตสาหกรรมและแรงงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเนื่องที่จะเกิดจากการทดแทนแรงงานคนด้วย
เครื่องจักร 

 4. การวางแผนก าลังคนเป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การหนึ่งสามารถที่จะมีบุคคลและประเภท
ของบุคคลในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ในแหล่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และประหยัด
สูงสุดส าหรับความส าคัญของการวางแผนก าลังนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 การวางแผนก าลังคนท าให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าใน
อนาคตจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  

4.2 การวางแผนก าลังคนท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของก าลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือปรับการใช้ก าลงคนให้ยืดหยุ่นกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4.3 การวางแผนก าลังคนจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากับ
กระบวนการวางแผนองค์การ 

4.4 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ลูกจ้างผลิตได้
กับเกณฑ์ที่องค์การตั้งไว้ 

4.5 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรในแต่ละอาชีพและในละระดับ 
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4.6 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การสามารถที่จะจัดปริมาณ ประเภท และระดับทักษะ
ของบุคคลให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดให้ ซึ่งจะเป็นผลท า
ให้ทั้งองค์การและบุคคลบรรวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว 

4.7 การวางแผนก าลังคนจะท าให้องค์การพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในอนาคตเพ่ือการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนการวางเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขต่างๆ 

4.8 การวางแผนก าลังคนจะท าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกิดประโยชน์
สูงสุด เพราะการลงทุนเพ่ือพัฒนาคนต้องใช้ทรัพยากรบริหารจ านวนมากและต้องใช้เวลามาก 

จากประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (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 ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพ ของงาน 
ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.)  ที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนดประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล ,อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล 
หรือ อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล หรือ อบต.) วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท า
กรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  จากหลักการและเหตุผล ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  
๓  ปี ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง   โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่าน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
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2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการให้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสม
กับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นหรือไม ่

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคคลกรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ให้เหมาะสม 

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  สามารถควบคุมภาระค่าให้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 

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

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

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  
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 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความ รู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 

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

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ดังนี้ 

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

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

 
 ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง

ลูกจ้างประจ าตอ่เนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนมาใหม่ หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
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จากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ 
โดยก าหนดเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้    
     - กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน  
     - กลุ่มงานสนับสนุน  
     - กลุ่มงานช่าง 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

                  

                                     

                

               

             

                    

                 

 
 

   (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
ก าหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลปริก  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและ 

 

พนกังานส่วนต าบล 
จ านวน 15 ราย คิด
เป็นร้อยละ 30.61 

พนกังานครู อบต. 
จ านวน 10 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 20.41 

พนกังานจา้งตามภารกิจ 
จ านวน 18 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.74  

พนกังานจา้งทัว่ไป 
จ านวน  5 ราย คิด
เป็น ร้อยละ 10.20 

ลูกจา้งประจ า  
จ านวน 1 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 02.04 
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ปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสม
ในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่ เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

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

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

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

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

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

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective : เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการ
พิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จะพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา  
ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษาพยาบาล     
มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารง
ต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมี
การพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

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

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

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม ่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ปริก 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

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

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง 

3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ช่ัวโมง 

4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาท ี
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 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง     
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่
ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง (การตรวจประเมิน LPA)    
 

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พิจารณา
ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 3 ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  และกองช่าง   

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงยังไม่มีข้าราชการ ลูกจ้างที่จะต้องเกษียณอายุราชการ และถ้าองค์กรที่มี
การโอนย้ายข้าราชการ ลูกจ้างที่ต้องเกษียณอายุราชการดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบ
อัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 
กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล

ขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสนและองค์การบริหารส่วนต าบลปริก ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน ภูมิ
ประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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 อบตทุ่งสง อบต.นาบอน อบต.แก้วแสน อบต.ปริก 

พนักงานส่วนต าบล 15 22 21 20 

พนักงานครู อบต. 10 1 4 10 

ลูกจ้างประจ า 1 1 1 - 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 18 9 16 13 

พนักงานจ้างท่ัวไป 5 16 15 5 

รวม 49 49 57 48 

  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน องค์การบริหารส่วนต าบลปริก ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งสงที่มีประชากร ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 3  อปท.ทีม่ีอัตราก าลังใกล้เคียงกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ทั้งๆ ที่มีพ้ืนที่จ านวนหมู่บ้านรับผิดชอบมากกว่า แต่ก าลังคนน้อย
กว่า แต่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีผลการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับทั้งสาม หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564– 2564  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สง  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่ง
แต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วน
ต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้ 
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พนักงานส่วนต าบลจากการสอบและท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าป

งบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธาน  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และหัวหนาสวนราชการเปนคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคลเปนผู้ช่วยเลขานุการ  จัดท า
แผนอัตราก าลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงโดยใหหัวหนา 
สวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจ
และ อ านาจหนาที่ท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการ ลูกจาง
ประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง จ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน 
รอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจางทุกคน ไดรับการ พัฒนาความรู้ ความ 
สามารถ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 
3.3  ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์               
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล         
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
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3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง
สามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้
ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ให้สอดคล้องกันท าให้การ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
นั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่ วยท า ให้ เ กิ ด การจ้ า ง งานที่ เ ท่ า เที ยมกันอย่ า งมีประสิ ทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งสง  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เช่น กฎระเบียบ 

การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน 
ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

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

คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
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   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  

   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า
งบประมาณ 2564 – 2566  

   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้อ าเภอ 
และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด  

 
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
24  ก.ค.63 แต่งตั้งคณะกรรมการ  
30 ก.ค.63 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  

ภารงาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ ฯลฯ 
31 ก.ค.63 ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
3 ส.ค.63 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ส.ค.63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

3 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา 
 

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

 

ก.ย.63 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้ อบต.ทุ่งสง ปลายเดือน ก.ย.63 
ต.ค.63 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.66 
ต.ค.63 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  จังหวัดนครศรีธรรมราช, อ าเภอนาบอน 

4. สภาพปัญหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน  
 

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลทุ่งสงตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น จากการจัด
ประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านในต าบลทุ่งสงอย่างครบถ้วนเพ่ือส ารวจรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และสรุปผลการวิเคราะห์จากปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นแยกตามประเด็นส าคัญของ
ท้องถิ่น ดังนี้ 

 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ถนน คสล.หรือลาดยางไม่ครบไมท่ั่วถึงทุกพ้ืนท่ี 
2. ปัญหาไฟฟูาถนนสาธารณะไม่เพียงพอ เกิดปัญหาความเสี่ยง 
3. ปัญหาเรื่องน้ าใช้  
     - ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 

- ระบบประปายังไม่ทั่วถงึ 
- การขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติถูกบุกรุก 

  - ล าน้ า ล าห้วย ล าคลอง มีสภาพตื้นเขิน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
2. ปัญหาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
 

1. ปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติด 
2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
3. ปัญหาเยาวชนมพีฤติกรรมเบี่ยงเบน 
4. ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน 
5. ราษฎรขาดความรู้ทางดา้นสุขภาพพลานามัย 
6. ศสมช.ยังขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ 
7. ปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาด 
8. ขาดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกาย 
9. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการประชาคม หรือขาดจิตส านึก
ในการมีส่วนร่วมสาธารณะ 
10. ประชาชนได้รับข้อมูลและข่าวสารทางราชการล่าช้าไม่ถึง 
11.ประชาชนขาดวิจารณญาณในการเลือกตั้งผู้น าระดับ
ท้องถิ่น   
12. มีค่านิยมในการซื้อสิทธิขายเสยีงในการเลือกตั้งทุกระดับ 
13. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐยังไม่ดี 
14. ราษฎรมรีายไดต้่ า ไมส่ามารถสง่บุตรหลานให้เรยีนในระดับสูง
ได้ 
15. ปัญหาการไม่ยดึมั่นในศิลปวัฒนธรรม 
16. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมศาสนาและประเพณ ี
17. การให้การศึกษาท้ังในและนอกระบบยังขาดการบริหารจดัการ
ท่ีดี 

 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

3 .ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 1. ราคาผลผลิตดา้นการเกษตรตกต่ า 
2. ประชากรมีรายได้น้อย 
3. คนว่างงานท าให้ขาดรายได ้
4. ประชาชนขาดเงินทุนและความรูใ้นการประกอบอาชีพ 
5. ประชาชนมีฐานะยากจนค่าครองชีพสูงท าให้เป็นหนี้สินท้ังใน
และนอกระบบ 
6. ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ ์ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ปุาต้นน้ าล าธารถูกบุกรุก 

2. ปัญหาฝุุนมลภาวะเป็นพิษจากโรงงาน 
3. ปัญหาการขาดระบบระบายน้ าในฤดูฝน 
4. ปัญหาน้ าท่วม 
5. ปัญหาภัยแล้ง 
6 .ปัญหาราษฎรบุกรุกท่ีสาธารณะ 

 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

5. ปัญหาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ธรรมาภิบาล 

1. ขาดกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเห็น
ความส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมประชาคมเพ่ือพัฒนาและการ
สร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ประชาชนได้รับข้อมูลและข่าวสารทางราชการล่าช้าและไม่ท่ัวถึง 
3. ประชาชนขาดวิจารณญาณในการเลือกตั้งผู้น าระดับท้องถิ่น 
4. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐยังไม่ดีพอ 
5. ปัญหาการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง 
6. การขาดจิตส านึกสาธารณะของผูน้ า 

 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

6. อื่นๆ 1. ปัญหาขาดแคลนเครื่องจักรกลเพ่ือใช้ในการกิจการของ อบต. 
 

5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  

ดังนี้ 
 

 

 

 

พันธกิจ (ภารกิจ) การพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีภารกิจที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และภารกิจเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการรองรับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
นโยบายเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการ และภารกิจอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชนชนในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้วางแผนและก าหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  

แหล่งข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้ 
พัฒนาสู่ความยั่งยืน 
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และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่ น  พ.ศ. 2542  
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(2561-2580) นโยบายผู้บริหาร  
นโยบายของรัฐบาล  และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เพ่ือให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้ 
เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วน
และ ตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผน
กรอบ อัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว 
อาจท าให้ การจัดสรรอัตราก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องก าลังคน ให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
6) การสาธารณูปการ  
7) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
8) การผังเมือง  

2. การพัฒนาคนและสังคม มีภารกิจเก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  
5) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
7) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
8) ส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา  
9) จัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน และต าบล 
10) จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนแต่ละหมู่บ้าน 
11) การส่งเสริม  การฝึกและประกอบ 
12) การจัดการศึกษา  
13) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
14) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
15) จัดให้มีชุดรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน 
16) จัดให้มีการปูองกันปราบปรามยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ 
17) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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18) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
19) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
20) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
21) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
22) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
23) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
1) ให้มีตลาด  
2) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  

5. การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล มี
ภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร  
3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภารกิจทั้ง 5 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบกับการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นส าคัญ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา(Goals) 

1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร พัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง การควบคุมอาคารให้ครอบคลุมทั่วถึง 

2. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ การสาธารณสุข 
การพัฒนาสถานที่อยู่อาศัย การสวัสดิการ เพ่ือให้ประชาขนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดระเบียบชุมชน สังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการให้ประชาชนมีบทบาท
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

3. บ ารุง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ราษฎร พัฒนา
อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง  

4. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในช่วงสามปี (2564-2566) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งสง ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา สนองตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้ทบทวน
จากยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง และ
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การด าเนินการด้านถนน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การด าเนินการด้านระบบน้ าและประปา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การด าเนินการด้านไฟฟูา   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การด าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การด าเนินการด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การด าเนินการด้านศาสนาศิลปะ  วัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การด าเนินการด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 การด าเนินการด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 การด าเนินการด้านกีฬาและยาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การด าเนินการด้านการปูองกันและควบคุมโรค 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและบริหารองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากรขององค์กร  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การด าเนินการด้านการปรับปรุงสถานที่และจัดหาวัสดุและ

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  การด าเนินการด้านการส่งเสริมและประหยัดพลังงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  การส่งเสริมด้านการเรียนรู้และจุดสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.3  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมส าหรับครัวเรือน 

  แนวทางการพัฒนาที่ 6.3  การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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การวิเคราะห์   จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค   (SWOT  Analysis)   
   เพ่ือประเมินภาพการพัฒนาในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ดังนี้   

การวิเคราะห์จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  (Strengths) ในองค์กร  
1. มีงบประมาณเป็นของตนเองท าให้การบริหารงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้

รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
2. ท้องถิ่นสามารถตราข้อบัญญัติให้เหมาะสมกับท้องถิ่นตนเอง โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
3. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน มีโอกาสเข้าใจและเข้าถึงปัญหา

ได้ง่าย 
การวิเคราะห์จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  (Weaknesses) ในองค์กร 
1. สมาชิกสภาฯไม่ให้ความส าคัญ 
2. สภาพพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติปัญหาภัยแล้งเกิดข้ึนทุกปี ท าให้เกิดความเสียหายและ

ความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
3. ประชาชนขาดจิตส านึกในการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
4. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคเกษตรเป็นหลักและมีต้นทุนการผลิตสูงในขณะที่ราคาผลิต

ตกต่ า 
5. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
6. เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวก 
7. ประชาชนยังขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน  
8. ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
9. ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าถาวรไว้ใช้ยามขาดแคลนน้ า 
10.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญในการท างานตามภารกิจการถ่ายโอน 
11. ขาดการติดต่อประสานงานที่ดี 
การวิเคราะห์โอกาสขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  (Opportunities) ภายนอก 
1. มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม และมีงบประมาณเป็นเป็นของตนเองในการพัฒนา 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง มีงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม 

ด้านเศรษฐกิจด้านแหล่งน้ า ด้านการเมือง การบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้มีความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม 
4. กฎหมายเปิดโอกาสและมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 
5. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการกระจายรายได้ของประชาชน 
6. มีโอกาสในการได้รับการศึกษา ในทุกระดับ 
การวิเคราะห์อุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  (Threats) ภายนอก 
1. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าที่ควรในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล 
2. การรวมกลุ่มชุมชนไม่เข้มแข็งและไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดและการพัฒนาทางด้านการผลิต 
3. อยู่ในเขตร้อน มีฤดูแล้งที่ยาวนาน และอากาศแปรปรวนบ่อย 
4. ขาดการวางผังเมืองที่ดี 
5. ประชาชนการขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะ 
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การพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์  จากการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง โดยจะเน้นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักส าคัญ เช่นถนนหนทาง ไฟฟูา น้ ากิน น้ าใช้
ซึ่งยังคงเป็นปัญหาหลักของประชาชนในเขตท้องที่ชนบท ในขณะเดียวกันก็จะให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตควบคู่กันไป เช่น  ในด้านการศึกษาจะเน้นการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน  ให้มีความพร้อมส าหรับการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นไป   การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  การแก้ไขปัญหาความยากจน  และการแก้ไขปัญหายา
เสพติด   ซึ่งการพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และรวบรวมกฎหมายอ่ืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ในการด าเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจ
ได้ เป็น 7 ด้าน   ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  ดังนี้ 
             1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  (มาตรา  67 (1)  
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  (มาตรา  68 (1) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา  68 (2) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา  68 (3) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4) 
(6) การสาธารณูปการ  (มาตรา 16 (5)) 

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

(มาตรา 68 (4) 
(4) การสงเคราะห์    และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  
     (มาตรา  16 (10) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  มาตรา 16 (5) 
(7) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  มาตรา16 (19) 
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             3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   
        ดังนี้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา  67 (4) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
     (มาตรา 68 (8) 
(3) การผังเมือง  (มาตรา  68 (13) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ  (มาตรา 16 (3) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) 
(6) การควบคุมอาคาร  (มาตรา  16 (28) 

              4.  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
                   ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68 (6) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา  68 (5) 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  68 (7) 
(4) ให้มีตลาด  (มาตรา  68 (10) 
(5) การท่องเที่ยว  (มาตรา  68 (12) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  (มาตรา  68 (11) 
(7) การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ  (มาตรา 16 (6) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  16 (7) 

              5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
                   ดังนี้ 

(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล  (มาตรา 67 (2) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  (มาตรา  17 (12) 

    6.  ด้านการศาสนา  ศิลปะวัฒนาธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจ 
         ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

                             (1) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ  
                                   ท้องถิ่น  (มาตรา 67 (8) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (มาตรา  67 (5) 
(3) การจัดการศึกษา  (มาตร  16 (9) 
(4) การส่งเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   

          (มาตรา 17 (18) 
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             7.  ด้านบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง  
        ส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้        

      (1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา   
            ท้องถิ่น  (มาตรา 45 (3) 
      (2)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 
            บุคลากรใหต้ามความจ าเป็นและสมควร  (มาตรา 67 (9) 
       (3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมือในการมีมาตรการปูองกัน  (มาตรา 16 (16) 
       (4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
             ส่วนท้องถิ่น  (มาตรา 17(3)) 
       (5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร 
             ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17 (16) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  โดยพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย
การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นส าคัญ 
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6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่  องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

           องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
     ภารกิจหลัก   

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจ  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
3. ด้านสังคมและสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริการ 
5.  ด้านการส่งเสริมการศึกษา 

       ภารกิจรอง              
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัราก าลัง 
 การวิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่ า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพ
อยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามา
พิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

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

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ อบต. และพ้ืนที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย 25 – 40 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 
4. 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 าบลทุ่งสง (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. ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการอ านวยความ
สะดวก 
4. อาคารส านักงานคับแคบ  
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โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

  8.๑  โครงสร้างส่วนราชการ 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าวและใน
ระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่
ในงาน หรือก าหนดเป็นฝุายในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการ ดังนี้ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.ส านักงานปลัด 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1.ส านักงานปลัด 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานบัญชี 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

 

3.  กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
 

3.  กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานประสานสาธารณูปโภค 
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8.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง  
จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ และมี  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ฝุายข้าราชการประจ า โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 
3 ส่วนราชการมีบคุลากรในแต่ละส่วนราชการ จ านวน  47 อัตรา ประกอบด้วย  

1. ส านักงานปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล  6 อัตรา 
1.2 พนักงานครู   10 อัตรา  
1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 10  อัตรา 
1.4 พนักงานจ้างทั่วไป  5  อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล   4  อัตรา 
2.2 ลูกจ้างประจ า  1 อัตรา 
2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 3  อัตรา 

3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล  3  อัตรา 
3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 5  อัตรา 

  การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2564  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา มีรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วย  จ านวน 1 คน และหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการ ระดับต้น ) 3 ส่วน
ราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วน
ราชการ  จ านวนคน  ทีป่ระกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัด 
ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม และเมื่อน า
ปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง 

ส่วน
ราชการ 

งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงาน
ครู 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ส านักงาน
ปลัด 

งานบริหารทั่วไป 3 - - 4 5 
งานนโยบายและแผน 1 - - - - 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1 10 - 6 - 
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ส่วน
ราชการ 

งาน 
จ านวนพนักงาน (อัตราที่มี) 

พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงาน
ครู 

ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

กองคลัง 

งานการเงิน 1 - 1 - - 
งานบัญชี 1 - - - - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

1 - - 1 - 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - - 2 - 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง 2 - - 2 - 
งานประสานสาธารณูปโภค - - - 3 - 

 
  เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงาน 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง  
มาก าหนดต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม   

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงานองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
โครงสร้างพ้ืนฐาน   

ด าเนินการ 
1.ด้านก่อสร้างถนน 
2.ระบบน้ า 
3.ระบบประปา 
4.ระบบไฟฟูา 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านด้าน
เศรษฐกิจ 

ด าเนินการ 
1.ด้านการส่งเสริมอาชีพและการเกษตร 
 

- ปลัด อบต./รองปลัด 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นักพัฒนาชุมชน/ผช.จพง.
พัฒนาชุมชน 
- จพง.พัสดุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านสังคม   

ด าเนินการ 
1.ด้านการศึกษา 
2.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
3.ด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ 
4.ด้านการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
5.ด้านกีฬาและยาเสพติด 

- ปลัด อบต./รองปลัด 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นั ก พัฒนาชุ มชน/ผช . เจ้ า
พนักงานพัฒนาชุมชน 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู/ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 
จพง.พัสดุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ด าเนินการ 
1.ด้านปูองกันและควบคุมโรค 
2.ด้านพัฒนาประชาชนด้านสาธารณสุข 
3.ด้านส่งเสริมสุขภาพ 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
- นั ก พัฒนาชุ มชน/ผช . เจ้ า
พนักงานพัฒนาชุมชน 
- พนักงานขับเครื่ องจั กร์ กล
ขนาดเบา 
- คนงานประจ ารภขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารงานองค์กร 
 

ด าเนินการ 
1.ด้านการพฒนาบุคลากร 
2.ด้านการปรับปรุงสถานที่และจัดหาวัสดอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ทุกคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ด าเนินการ 
1.ด้านการส่งเสริมและประหยัดพลังงาน 
2.ด้านการเรียนรู้และจุดสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงาน 
3.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับ
ครัวเรือน 
4การส่งเสริมและอนุรัษ์สิ่งแวดล้อม 
 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ทุกคน 
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กรอบอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

 

ล าดับ
ที ่

ส่วนราชการ 
กรอบ 

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เพิ่ม/ลด หมาย

เหต ุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัด/รองปลัด (00) 

1 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - -   
2 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัด อบต.) 1 1 1 1 - - - 

 
 ส านักงานปลัด อบต. (01) 

3 นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.สป.) 1 1 1 1 - - -   
4 นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   
5 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   
7 นักพัฒนาชมชน ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   
8 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - - 

 
พนกังานจางตามภารกิจ (ผู้มีคุณวฒุิ) 

9 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -   
10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -   

พนกังานจางตามภารกิจ (ทักษะ)  
11 พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
12 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

พนกังานจ้างทั่วไป 
13 คนงานประจ ารถขยะ 2 2 2 2 - - -  
14 คนงาน 1 1 1 1 - - -  
15 ภารโรง 1 1 1 1 - - -  
16 ยาม 1 1 1 1 - - -  

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี 
17 ครู 7 7 7 7 - - -  

 พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกัษะ)         
18 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 4 4 4 4 - - -   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก 

19 ครู 1  1  1  1          

  พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกัษะ)                 
20 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 1 1 1 1     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม 
21 ครู 2 2 2 2     

 พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทกัษะ)         
22 ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 1 1 1 1    ว่างเดิม 
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ล าดับ
ที ่

ส่วนราชการ 
กรอบ 

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 
เพ่ิม/ลด หมาย

เหต ุ 
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง (04) 

23 นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) 1 1 1 1 - - -   

24 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ช านาญการ 1 1 1 1 - - -   

25 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

26 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 1 1 1 1 - - - 
 

 
ลูกจ้างประจ า                  

27 นักวิชาการคลงั 1 1 1 1 - - -   

 
พนกังานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวฒุิ)                  

28 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -   

29 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 2 2 2 - - -   

กองช่าง (05) 

30 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) 1 1 1 1 - - -   

31 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 2 2 2 2 - - -   

  พนกังานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคณุวฒุิ)                 

32 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -   

33 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 1 1 1 - - - ว่างเดมิ 

34 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - -   

35 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 1 1 1 - - -   

  พนกังานจ้างตามภารกิจ(ผู้มทีักษะ)                  

36 พนักงานผลิตน้ าประปา 1 1 1 1 - - -   

  รวม 49 49 49 49 - - -   
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10. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง วิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างมาค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลเพื่อประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงจะต้องจ่ายด้านการบริหารบุคคล  ส าหรับน าไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม
การใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดังนี้ 
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10.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ป ี
       โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) 

 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
 

                  งานการเงิน 
๑. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

                งานก่อสร้าง 
๑. งานก่อสร้าง 
2. งานประสานสาธารณูปโภค 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารท้องถิ่น  ระดับต้น) 
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โครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ระดับ 

อ านวยการท้องลิ่น วิชาการ คร ู พนักงานจ้าง 

รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 

ช านาญการ  

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย ภารกจิ ทั่วไป 

ผู้ดูแลเด็ก 

(ทักษะ) 

จ านวน ๑ - - 2 3 - - 5 5 - 4 5 6 ๓1 

  

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

 

งานนโยบายและแผน 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. (1) 
 
 

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)  
-ครู (10) 
-ผู้ดูแลเด็ก(5) ว่าง(1) 

 

งานบริหารทั่วไป 
- นักจัดการงานท่ัวไป  ปก./ชก. (1) 
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1) 
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1) 
พนักงานตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานประจ ารถขยะ (2) 
- ภารโรง (1) 
- ยาม (1) 
- คนงาน (1) 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  

-36- 

โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
                                                                 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 

   
    

ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการ  

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

ปฏิบัติงาน ช านาญ
งาน 

อาวุโส 
ภารกจิ  

จ านวน ๑ - - - 1 - - 2 - - 1 3 8 

ผู้อ านวยกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) 

 

งานบัญชี 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. (1) 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ (2) 

 

งานการเงิน 
ลูกจ้างประจ า 
- นักวิชาการคลัง (1) 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. ว่าง(1) 
พนักงานจ้างภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
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โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 
                                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
       
       
       
 

ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการ  

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
ภารกจิ  

จ านวน ๑ - - - - - - - 2 - 5 8 

 
 

ผู้อ านวยกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

 

งานประสาธารณูปโภค 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟูา (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (1) 
- พนักงานผลิตน้ าประปา (1) 
 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ปง./ชง. (2) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (ว่าง)(1) 
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11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ  

ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบอัตราก าลัง (เดิม) กรอบอัตราก าลัง (ใหม่) เงินเดือน 

หมายเหตุ 
เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 

เงินค่าตอบแทน/เงิน
เพิ่มอื่น ๆ 

         ปลัด/รองปลัด(00)   

1 นางสาววีระวรรณ จริงบ ารุง ร.ม.(รัฐศาสตร์) 21-3-00-1101-001 
ปลัด อบต. 
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

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

กลาง 503,160 84,000 84,000 671,160 

2 นางสาวลักษณา จรจรัส รป.บ.(การบริหารท้องถ่ิน) 21-3-00-1101-002 
รองปลัดอบต.  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

ต้น 21-3-00-1101-002 
รองปลัดอบต.  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

ต้น 369,480 42,000                    -    411,480 

         ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(01)   

         พนักงานส่วนต าบล   

3 นายจ าลองกิจ  สุขเพิ่ม น.บ.(นิติศาสตร์) 21-3-01-2101-001 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 21-3-01-2101-001 
หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 376,080 42,000                    -    418,080 

4 นางปติณญา ทิพย์เพ็ง ร.ม.(รัฐศาสตร์) 21-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 21-3-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 311,640     311,640 
5 นายสมศักด์ิ  แสงทอง ร.บ.(รัฐศาสตร์) 21-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 21-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ปก. 199,200     199,200 
6 สิบโทหญิงศุภิกา นิคม ร.ม.(รัฐศาสตร์) 21-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 21-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 293,880     293,880 
7 นางสาววิไลพร ไกรนรา รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 21-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 21-3-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก. 323,760                  -                       -    323,760 
8 นายมานพ  ภาคสูงเนิน รป.บ.(การบริหารท้องถ่ิน) 21-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 21-3-01-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 180,720                  -                       -    180,720 

         พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   
9 นางสาวคิริวรรณ พงศ์ทองเมีอง ศศบ.(การจัดการทั่วไป) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 212,880                  -                       -    212,880 

10 นางสาวสุภาภรณ์ พรหมเมีอง บธ.บ(การจัดการทั่วไป) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - 175,680                  -                       -    175,680 
         พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)   
11 นายสุริยา แท่นทอง ปวส.(ช่างยนต์) - พนักงานขับรถยนต์ - - พนักงานขับรถยนต์ - 118,440                  -                       -    118,440 
12 ว่าง   - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - 112,800                  -                       -    (ว่างเดิม) 
         พนักงานจ้างท่ัวไป   
13 นายจ าเริญ ไชยรัตน์ ม.6 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000                  -                       -    108,000 
14 นายวิทยา เทพ ี ป.4 - คนงานประจ ารถขยะ - - คนงานประจ ารถขยะ - 108,000                  -                       -    108,000 
15 นายบุญทรง ปรีชา ม.3 - ภารโรง - - ภารโรง - 108,000                  -                       -    108,000 
16 นายณัฐพล  หอมเดช ม.6 - คนงาน - - คนงาน - 108,000                  -                       -    108,000 
17 นายสมควร ชัยสิทธิ์ ป.4 - ยาม - - ยาม - 108,000                  -                       -    108,000 
         ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี                     
         พนักงานครู อบต.   
18 นางเสาวลักษณ์ ทรงศรี ค.บ.(การปฐมศึกษา) 21-3-01-6600-377 ครู คศ.1 21-3-01-6600-377 ครู คศ.1 285,480                  -                       -    285,480 
19 นางสาวสุพรรษา บุญสุวรรณ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 21-3-01-6600-380 ครู คศ.2 21-3-01-6600-380 ครู คศ.2 319,200                  -                       -    319,200 
20 นางดวงใจ รัตนานก ศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 21-3-01-6600-382 ครู คศ.1 21-3-01-6600-382 ครู คศ.1 284,400                  -                       -    284,400 
21 นางพนิดา สุขสม ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 21-3-01-6600-383 ครู คศ.1 21-3-01-6600-383 ครู คศ.1 308,280                  -                       -    308,280 
22 นางสาวชนาภา คชเดช ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 21-3-01-6600-384 ครู คศ.2 21-3-01-6600-384 ครู คศ.2 299,520                  -                       -    299,520 
23 นางกิริณี แมลงสู่ทอง ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 21-3-01-6600-385 ครู คศ.2 21-3-01-6600-385 ครู คศ.2 300,960                  -                       -    300,960 
24 นายคนองศักด์ิ ทรงศร ี ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 21-3-01-6600-386 ครู คศ.1 21-3-01-6600-386 ครู คศ.1 265,320                  -                       -    265,320 
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         พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)   
25 นางสาวณภัทรวิร์ ภักดีนุฤทธึ้ ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 172,440                  -                       -    172,440 
26 นางจารุวรรณ ส้มเขียวหวาน ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 170,760                  -                       -    170,760 
27 นางสาวณีฐฤดี บุญทอง ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 162,480                  -                       -    162,480 
28 นางสาวฉวีวรรณ  ทองค าชุม ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 160,200                  -                       -    160,200 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก                     
         พนักงานครู อบต.   
29 นางวิชุตา คราประยูร ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 21-3-01-6600-379 ครู คศ.2 21-3-01-6600-379 ครู คศ.2 293,520                  -                       -    293,520 
         พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)   
30 นางสาวพิสมัย สังข์ทอง ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 161,880                  -                       -    161,880 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม                     
         พนักงานครู อบต.   
31 นางจินจิรา จีนใหม่ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 21-3-01-6600-378 ครู คศ.2 21-3-01-6600-378 ครู คศ.2 328,320                  -                       -    328,320 
32 นางสาวนภารัตน์ สุภาพ ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 21-3-01-6600-381 ครู คศ.1 21-3-01-6600-381 ครู คศ.1 317,880                  -                       -    317,880 
         พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)   
33 ว่าง - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - 112,800                  -                       -    (ว่างเดิม) 
         กองคลัง(04)   
         พนักงานส่วนต าบล   
34 นายยุทธพล พรหมวิเศษ บธ.บ.การจัดการทั่วไป(บัญชี) 21-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) ต้น 21-3-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลงั(นักบรหิารงานการคลัง) ต้น 342,720                  -                       -    342,720 
35 นางมลทาทิพย์ ศรีระษา บธ.บ.การจัดการทั่วไป(บัญชี) 21-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 21-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 311,640                  -                       -    311,640 
36 ว่าง - 21-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 21-3-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. 297,900                  -                       -    (ว่างเดิม) 
37 นางสาวสุทธิษา  กาญจนสุภาพ ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 21-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. 21-3-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. 138,120                  -                       -    138,120 
         ลูกจ้างประจ า   
38 นางวัชรี ช านาญกิจ บธ.บ.การจัดการทั่ว'ไป(บัญชี) - นักวิชาการคลัง -   นักวิชาการคลัง - 275,760                  -                       -    275,760 
         พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   
39 นางสาวอัญชิษฐา เพชรรักษ์ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 178,320                  -                       -    178,320 
40 นางสาวฐิรกานต์    หนูนวล บธ.บ.(การจัดการ) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 130,080                  -                       -    130,080 
41 นางสาวหทัยภัทร  แท่นทอง ปวส.(สาขาการบัญชี) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 130,080                  -                       -    130,080 
         กองช่าง(05)   
         พนักงานส่วนต าบล   

42 นายประยงค์ โอฬารศาสตร์ วท.บ.(เทคโนโลยีก่อสร้าง) 21-3-05-2103-001 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

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

ต้น 402,720                  -                       -    402,720 

43 นายอนุวัตร์ พรหมข า อ.วท.(การก่อสร้าง) 21-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 21-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 302,280                  -                       -    302,280 
44 นายธนากร รัตนพันธ์ ปวส.(การก่อสร้าง) 21-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ชง. 21-3-05-4701-002 นายช่างโยธา ชง. 216,720                  -                       -    216,720 
         พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   
45 นายวิสิฐคักด์ิ ธราพร ปวส.(ช่างโยธา) - ผู้ช่วยนายช่างโยธา -   ผู้ช่วยนายช่างโยธา - 153,360                  -                       -    153,360 
46 นายฤทธิมนต์ ส่องเจริญ ปวส.(ช่างอิเล็กทรอนิกส์) - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา -   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา - 156,840                  -                       -    156,840 
47 นายฉัตรชัย แท่นทอง ปวช.(สาขางานยานยนต์) - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา -   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา - 138,240                  -                       -    138,240 
48 ว่าง - - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ -   ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ - 112,800                  -                       -    (ว่างเดิม) 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)   
49 นายแชมภูทัย ช านาญกิจ ม.๖ หนังสือรับรองการท างาน ๔ ปี - พนักงานผลิตน ้าประปา -   พนักงานผลิตน ้าประปา - 129,720                  -                       -    129,720 
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12.   แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง โดยการจัดแผนการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ ดังนี้  
   1. การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา  
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจา้งใหม้ีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่
ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
   2. ก าหนดให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร ดังนี้  

    2.1 หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
    2.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  

   2.3 หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   2.4 หลักสูตรด้านการบริหาร  
   2.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

  3. วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงเปูนหน่วยด าเนินการเอง หรือ
ด าเนินการ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรธรรมราช(ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช) หรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความจ าเป็นและความ เหมาะสม ดังนี้  

   3.1 การปฐมนิเทศ  
   3.2 ให้เขา้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน

อ่ืนจัด  
   3.3 จัดให้มีการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นเพ่ือพัฒนาทักษะ ปีละ 1 ครั้ง  
   3.4 ประชุมรับฟงัปญัหาในการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง  
   3.5 จดัให้เขา้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม จริยธรรม และฝึกสมาธิ  
   3.6 การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
   3.7 สนับสนุนด้านการศึกษาตอ่  
   3.8 สนับสนุนการท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และไม่ท าให้งาน

เสียหาย  

  4. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงต้องจัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัด คุ้มค่า 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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   ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญ อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่ ต่างภาค ต่างภาษาถิ่น ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง ประกอบกับ พฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี เป็นการหล่อ
หลอมใหเ้กิดพฤติกรรม และค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
สง ประกอบด้วย  
    √ การมุง่ผลสัมฤทธิ์   
    √ การยดึมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม   
    √ การเข้าใจในองคก์รและระบบงาน   
    √ การบริการเปน็เลิศ   
    √ การท างานเป็นทีม 

 
13.   ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จะได้ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง เพ่ือให้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาไว้ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ดังนี้  
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
 2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ  

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน  
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  

 5. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
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