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  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)   ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา     
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน         
การพัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา    
ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งเป็นการ
ก าหนดทิศทางและเปูาหมาย ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า 

 
๑. หลักการและเหตุผล                  ๑ 
๒. วัตถุประสงค์          ๑ 
๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี      ๒ 
๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน     4  
๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล         6 
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ   10      
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง   11       
๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ         11 
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน             ๑7    
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี    ๑9      

  ๑๑. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขท่ีต าแหน่งในส่วนราชการ  ๒6        
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     ๒9 
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง     32      

            
    
      ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนอัตราก าลัง  ๓  ป ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

……............……………. 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ข้อ  ๕  ก าหนดให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่
ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  และ
คุณภาพและปริมาณของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นขอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  ๑.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6  ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์
    ๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  มีโครงสร้าง การแบ่งงานและระบบงาน            
ที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง  การจัด
อัตราก าลังโครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลม  ตามกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
  ๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานจ้าง 
ว่าถูกต้อง เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการหรือไม่ 
  ๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
  ๒.๕  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา สามารถวางแผนอัตราก าลัง  ในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจ
และยุบเลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 



๒ 
 

๓.  กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
  ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา เพ่ือให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ละลมใหม่พัฒนา บรรลุผลตามตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า ลักษณะงานในปัจจุบันที่
ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร หากลักษณะงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
  ๓.๒ ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดวางระบบงาน  เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมา ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสาย
งานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของ
งาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง  
   ๓.3.1 จัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่ละ
ประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2 จัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
  3.4 วิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อ
บุคคลจริง โดยสมมุติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิค
ด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
แต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ 
เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยอ่ืน ก็มี
ความจ าต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
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  3.5 วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมุติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

3.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 3.6.1 การจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่
ละส่วนราชการ มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ งาน
ธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาพิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้าง
ในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 6 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง     
กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน 

 3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา เป็น
องค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องเตรียมการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสม
ขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผน
ก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่าง ๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7 พิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืน ๆ เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง และองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอ่าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน ประชาชน 
ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

ตารางเปรียบเทียบอัตราก าลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
ที ่ ชื่อหน่วยงาน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
1 อบต.ละลมใหม่พัฒนา 24 - 13 
2 อบต.ท่าจะหลุง 21 - 11 
3 อบต.ท่าอ่าง 20 1 15 

  
 จากการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา         องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจะหลุง และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากรขนาดใกล้เคียงกัน บริบท 
ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับท้ังสอง 
หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ละลมใหม่พัฒนา  ได้เพ่ิมโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน และเพ่ิมต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภาย 1 ต าแหน่ง และ 
จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคน
ครอง องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการ
สอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 3.8 ให้พนักงานส่วนต าบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบอัตราก าลังเป็น
ส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากข้ึน 
นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวน
ต าแหน่ง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสม
น้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกัน รวมถึงในการพิจารณาท่ี
กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วน
ราชการอ่ืนก็ก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของ
ส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning 
Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิง
วิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
 - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลัง
ระหว่างหน่วยงาน 
 - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัดประสิทธิภาพใน
การท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท ากระบวนการและเวลา
มาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วน
ราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพื่อรองรับภารกิจที่เพ่ิม/ลดลง 
     

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
สภาพปัญหา 

 ๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
     ๑.๑  ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
               ๑.๒  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและราคาไม่แน่นอน 
      ๑.๓  น้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตร 
                ๑.๔ หนี้สินภาคประชาชน 
       ๑.๕ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

๒. ปัญหาด้านสังคม 
              ๒.๑  เยาวชนติดสารระเหย 
     ๒.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๒.๓ ครอบครัวขาดความอบอุ่น 
     ๒.๔ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
 ๓. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๓.๑ ถนนในหมู่บ้านบางสายยังไม่ได้มาตรฐาน 
     ๓.๒ แสงสว่างในเวลาค่ าคืนไม่เพียงพอ 
     ๓.๓ กรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
     ๓.๔ ถนนติดต่อระหว่างต าบลละลมใหม่พัฒนา ไปต าบลใกล้เคียงบางสายยังไม่ได้รับความสะดวก 
     ๔. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
     ๔.๑ ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
     ๔.๒ ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
     ๔.๓ แหล่งน้ าตื้นเขิน 
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 ๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข         
     ๕.๑ การระบาดของโรคติดต่อ เช่น  โรคไข้เลือดออก 
     ๕.๒ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
     ๕.๓ เหตุรบกวนหรือเหตุร าคาญ 
 ๖. ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
     ๖.๑ ความขัดแย้งของผู้น าชุมชน  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กับ ผู้น าท้องที่) 
     ๖.๒ ศักยภาพในการบริหารงานและการบริการประชาชน 
     ๖.๓ งบประมาณมีน้อย 
 ๗. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๗.๑ การรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่ทั่วถึง 
     ๗.๒ การศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า 
     ๗.๓ ค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปศึกษานอกพ้ืนที่ 
     ๗.๔ เยาวชนไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ 

    ๗.๕ การสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๘. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๘.๑ การทิ้งและก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี 
     ๘.๒ ได้รับการรบกวนจากเสียงและกลิ่น 
     ๘.๓ ประชาชนขาดความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความต้องการของประชาชน 

๑. ด้านเศรษฐกิจ  
    ๑.๑ หน่วยงานของรัฐสนับสนุนเงินในการประกอบอาชีพ 

     ๑.๒ ให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
     ๑.๓ รัฐชว่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ 

    ๑.๔ สนับสนุน ส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร 
     ๑.๕ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 
     ๑.๖ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่ทางการเกษตร 
     ๑.๗ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ด้านสังคม 
     ๒.๑ สงเคราะห์ ให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการอย่างทั่วถึง 
     ๒.๒ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ๒.๓ ปูองกันปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
     ๒.๔ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 

๓. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการ      
สัญจรไปมา 

     ๓.๒ ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ 
     ๓.๓ ขยาย/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 
     ๓.๔ ต้องการกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน เช่น น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดิน 
     ๓.๕ จัดท าราง/ท่อระบายน้ า 

๔. ด้านแหล่งน้ า 
     ๔.๑ ขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 
     ๔.๒ จัดหาแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
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๕. ด้านสาธารณสุข 

      ๕.๑ ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
              ๕.๒  ปูองกันและระงับเหตุรบกวนหรือเหตุร าคาญ 
              ๕.๓  ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยประชาชน 

๖. ด้านการเมือง การบริหาร 
               ๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากข้ึน 
      ๖.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน 
     ๖.๓ ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้สะดวก และรวดเร็ว 
     ๖.๔ รัฐสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

๗. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๗.๑ ส่งเสริม  และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๗.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

๘. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๘.๑ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๘.๒ อบรมการคัดแยกขยะ/การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
     ๘.๓ จัดหาที่ทิ้งขยะ /ถังขยะประจ าหมู่บ้าน 
5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา
นั้น ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ประจ าปี      
2561 – 2565   ซึง่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลละลมใหม่พัฒนาคือ     
“ต ำบลน่ำอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจดี คนมีคุณธรรม”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให้ต าบลละลมใหม่พัฒนา เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป     

    ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ในภารกิจ 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  จะต้องด าเนินการ  
 ยุทธศาสตร์ 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๒.  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  การเกษตร  เพ่ือ 
                บรรเทาปัญหาความยากจน 
  ๓.  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ 
                สมดุลอย่างยั่งยืน 
  ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความม่ันคง และสนับสนุน 
               แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ   
 
 



๗ 
  เป้าประสงค์ 
  ๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  ๒. ประชาชนมีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงพาตนเองได้ 
  ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

อยู่             ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อม บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล 

จังหวัด อ าเภอ 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วย
แก้ปัญหาความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง อาทิ การแก้ไข
ปัญหาด้านการคมนาคม ด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น แต่เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนามีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณและพ้ืนที่ต าบลละลมใหม่พัฒนาก็มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ จึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้หมดไปได้เพราะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ได้ทั้งหมด จึงได้มีการน าโครงการในแผนพัฒนาที่ยังไม่ได้ด าเนินการและจากการจัดประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อจะได้น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาและด าเนินการแก้ไขตามแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไป 

 ๒.  ด้านเศรษฐกิจ 

  ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาระดับประเทศและรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ปัญหา
เศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ภาคอุตสาหกรรมขาดเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาการว่างงาน
ตกงานเพ่ิมมากข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจโดยการลดรายจ่าย เพ่ิม
รายได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ สนับสนุนด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ต่อไปในอนาคตก็จะมีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของต าบลละลมใหม่พัฒนาในทุกรูปแบบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อไป 

  ๓. ด้านสังคม 

  ปัญหาด้านสังคมในปัจจุบันจะเป็นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหา
ด้านการสาธารณสุข ที่ไม่เพียงพอทั่วถึง ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ 
HIV เป็นต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้มีการด าเนินการตามโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
อาทิ การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV การสนับสนุนด้านการกีฬา  การสนับสนุนด้านการสาธารณสุข
การควยคุมโรคและป้องกันโรคระบาดต่างๆ  ด้านสาธารณภัย ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลละลมใหม่พัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

 

 

 

 



 

๘ 

  ๔.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจขาดจิตส านึก 
และยังไมต่ระหนักถึงปัญหาดา้นสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากัด ขาดการบ ารุงรักษา ท าให้เกิด
มลพิษต่างๆเพิ่มมากขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาจึงได้มีการด าเนนิการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อาทิ การก าจัดขยะ การขุดลอกคลองธรรมชาติ การก าจัดวัชพชืต่างๆ ซึ่งก็สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 ๕.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้มีการด าเนนิการบริหาราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
โดยการส่งเสริมศักยภาพของทอ้งถ่ินในทุกๆ ด้าน  มีการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยีทีท่ันสมัย มีการส่งบุคลาการเข้ารบั
การฝึกอบรมต่างๆ  การจัดหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและการบริการประชาชนดว้ยความสะดวกรวดเร็ว มีการส่งเสริมประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิ
บาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  เปน็ต้น 

 ๖.  ด้านอ่ืนๆ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้มีการสนบัสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจัดหวัด อ าเภอ โดยการด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด 
อ าเภอ  เป็นต้น 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา โดยการวิเคราะห์ใชห้ลัก  SWOT  ดังนี ้

๑.  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีสว่นร่วมในกระบวนการพัฒนาทอ้งถ่ินทั้งในด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน  และคุณภาพชีวติ 
-  ชุมชนเข้มแข็ง 
-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  ๓  แห่ง,  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑  แห่ง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้ 

อย่างเพียงพอ 
-  ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มปีัญหาในดา้นการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลทีม่ีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะ  และแก้ไข 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
-  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพื้นที่ 
-  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 
-  มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รองรับแรงงานและลดการว่างานในเขตพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙ 

 
 ๒.  จุดอ่อน  (W : Weakness) 

-  ประชาชนเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
          -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 

-  เกษตรกรท าการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพึ่งพาตนเองและทรพัยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย 
-  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สงูขึ้น 

          -  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นทีน่ าลูกหลานไปศึกษาสถาบนัศึกษาในเมือง 
          -  ความแตกต่างระหว่างสังคมของบุตรต่างจากสังคมพ่อแม ่
  -  ด้านสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ไมไ่ด้รับการดูแลอย่างจริงจงั 
  -  ปัญหาด้านสังคมเพิ่มมากข้ึน  เช่น  ปัญหายาเสพติด  การลักขโมย 
  -  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 
 ๓.  โอกาส  (O : Opportunity) 
         -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนนุงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
          -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จ านวน  ๒  สาย 
  -  มีพื้นที่ท าการเกษตรที่สามารถพัฒนาเปน็เกษตรปลอดภัยจากสารพิษได ้

๔.  ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
          -  พื้นที่ต าบลละลมใหม่พัฒนามพีื้นที่ขนาดใหญ่ งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน 

-  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
 ๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
        (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
        (๒) จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง 
        (๓) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
        (๔) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา     
        (5)  การสาธารณูปการ     

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
        (๑) การจัดการศึกษา 

       (๒) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
        (๓) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
         (๔) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์         

(๕) การจัดให้มีการบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ ตลอดจน 
สถานที่ประชุม อบรมราษฎร 

       (๖) การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
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         ๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
        (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

       (๒) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        (๓) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        (๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาต าบล 
        (๕) การเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
       ๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจ 

ที่เก่ียวข้อง เช่น 
        (๑) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

       (๒) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
        (๓) การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของประชาชน 
        (๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        (๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจกรรมไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน 
 ๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีภารกิจที่เก่ียวข้อง เช่น 
        (๑) การคุ้มครอง  ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        (๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  

       (๓) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      
         ๕.๖  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
        (๑) การจัดการศึกษา 
        (๒) การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
        (๓) การสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
               (๔) การดูแล บ ารุงรักษาโบราณวัตถ ุ  

๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  (๑) สนับสนุนสภาต าบล และช่วยเหลือส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน 
  (๓) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

๖. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง องคก์ารบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการ 
     ภารกิจหลัก 
 ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒. การสาธารณสุข การเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อ 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  ภารกิจรอง 
 ๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 ๒. การส่งเสริมการเกษตร 
 ๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๔. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
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๗.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 6 ส่วน 
ได้แก่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน  

ทั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น  ๒4  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ       จ านวน ๕ อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 8 อัตรา รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน  ๓7 อัตรา   
๘.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

 จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ท าให้มีภารกิจ และอ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 ๘.๑ โครงสร้าง  ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการเป็น 6 ส่วนราชการ ได้แก่   
  ๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
           ๒. กองคลัง  
           ๓. กองช่าง  
           ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
           ๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  6. หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ประเภทสามัญ 

หมายเหตุ 

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
   ๑.2  งานกฎหมายและคดี 
   ๑.3  งานนโยบายและแผน 
   1.4  งานส่งเสริมการเกษตร     
   ๑.5  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   ๑.6  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป 
        - งานสารบรรณ 
        - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
        - งานเลือกตั้ง 
        - งานกิจการสภา 
        - งานประชาสัมพันธ์ 
        - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด 
   ๑.2  งานนิติการ 
        - งานกฎหมายและคดี 
        - งานนิติกรรมและสัญญา 
        - งานด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
        - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และอุธรณ์ 
        - งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวช้องและท่ีรับมอบหมาย 
   ๑.3  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
        - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        - งานยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
        - งานจัดท าข้อบัญญัติ 
        - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
        - งานงบประมาณ 
        - งานอื่น ๆที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 
 - เปลี่ยนช่ืองานเดิม
ให้ถูกต้องตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ
ก าหนดกอง ส านัก
หรือส่วนราชการฯ 
พ.ศ.2563 และ
ก าหนดงานย่อมเพิ่ม 
 
- เปลี่ยนช่ืองานเดิมให้
ถูกต้องตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศก าหนด
กอง ส านักหรือส่วน
ราชการฯ พ.ศ.2563 
และก าหนดงานย่อย
เพิ่ม 
-เปลี่ยนช่ืองานเดิมให้
ถูกต้องตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศก าหนด
กอง ส านักหรือส่วน
ราชการฯ พ.ศ.2563 
และก าหนดงานย่อย
เพิ่ม 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.4  งานส่งเสริมการเกษตร 
        - งานส่งเสริมวิชาการและเทคโนโลยี 
        - งานส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
        - งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
   ๑.5  งานสวัสดิการสังคม 
        - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
        - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
        - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และ 
ผู้ด้อยโอกาส 
        - งานส่งเสริมอาชีพชุมชน 
        - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ประสบปัญหาความยากจน 
        - งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
   ๑.6  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        - งานแผนงานปูองกัน 
        - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
        - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1.7  งานการเจ้าหน้าที่ 
        - งานจัดท าแผนอัตราก าลัง 
        - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
        - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
        - งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        - งานข้อมูลทะเบียนประวัติ 
        - งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ 
        - งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
        - งานอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

-เปลี่ยนช่ืองานเดิมให้
ถูกต้องตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศก าหนด
กอง ส านักหรือส่วน
ราชการฯ พ.ศ.2563 

และก าหนดงานย่อย
เพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กองคลัง 
  2.1 งานการเงิน 
  2.2 งานการบัญชี 
  2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        
 
 
 

 

2. กองคลัง 
   2.1 งานการเงินและบัญชี 
       - งานการจ่ายเงินการรับเงิน 
       - งานจัดท าฎีกา 
       - งานเก็บรักษาเงิน 
       - งานการจัดท าบัญชี 
       - งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
       - งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย          
 
 

 
เปลี่ยนช่ืองานเดมิให้
ถูกต้องตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศก าหนด
กอง ส านักหรือส่วน
ราชการฯ พ.ศ.2563 
และก าหนดงานย่อย
เพิ่ม 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2 งานพัฒนารายได้ 
       - งานภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       - งานพัฒนารายได้ 
       - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
       - งานแผนที่ภาษี 
  2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
       - งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
       - งานทะเบียนคุม จ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินต่าง ๆ 
       - งานประกันสัญญา 
       - งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

-เปลี่ยนช่ืองานเดิมให้
ถูกต้องตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศก าหนด
กอง ส านักหรือส่วน
ราชการฯ พ.ศ.2563 
 
 
 

-เปลี่ยนช่ืองานเดิมให้
ถูกต้องตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศก าหนด
กอง ส านักหรือส่วน
ราชการฯ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. กองช่าง 
    3.1 งานก่อสร้าง 
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    3.3 งานผังเมือง 
        

3. กองช่าง 
    3.1 งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
       - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       - งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
    3.2 งานส ารวจและออกแบบ 
       - งานส ารวจ 
       - งานออกแบบและเขียนแบบ 
       - งานประมาณราคา  
       - งานจัดท าราคากลาง 
    3.3 งานควบคุมอาคาร 
       - งานควบคุมการก่อสร้าง 
       - งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
       - งานการควบคุมอาคาร 
    3.4 งานผังเมือง 
       - งานส ารวจและแผนที่ 
       - งานวางผังพัฒนาเมือง 
       - งานควบคุมทางผังเมือง 
       - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
       - งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
               

 
-เปลี่ยนช่ืองานเดิมให้
ถูกต้องตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศก าหนด
กอง ส านักหรือส่วน
ราชการฯ พ.ศ.2563 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
   4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     4.1 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     4.2 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     4.1 งานส่งเสริมสุขภาพ 
       - งานส่งเสริมปูองกันควบคุมโรค 
     4.2 งานส่งเสริมสาธารณสุข 
       - งานให้บริการด้านสาธารณสุข 
     4.3 งานบริการสิ่งแวดล้อม 
       - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
       - งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
       - งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย        
 

 
-เปลี่ยนช่ืองานเดิมให้
ถูกต้องตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศก าหนด
กอง ส านักหรือส่วน
ราชการฯ พ.ศ.2563 

และก าหนดงานย่อย
เพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    5.1 งานบริหารการศึกษา 
    5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
          วัฒนธรรม 
        

  5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    5.1 งานบริหารการศึกษา 
       - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       - งานพัฒนาการศึกษา 
    5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
          วัฒนธรรม 
       - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
       - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
       - งานกีฬาและนันทนาการ 
       - งานอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

  6. หนว่ยตรวจสอบภายใน 
    6.1 งานตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    6.1 งานตรวจสอบภายใน 
       - งานตรวจสอบภายใน 
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๘.๒  การวิเคราะห์ก าหนดต าแหน่ง 

       องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้ท าการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจ ปริมาณที่
จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วน
ราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมภารกิจ 
ปริมาณงาน  เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา และเพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     และประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์
ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ดังนี ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

๑8 
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 ๑) ปลัด อบต. ละลมใหมพ่ัฒนา มีอัตราก าลังปัจจบุัน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี ้
ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

(คน) 
เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

๑   40,560 654,720 16,440 16,440 19,560 

   
 ๒) ส านักปลัด อบต.  มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน  10 ต าแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ 

 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

๑. หัวหน้าส านักปลัด อบต. (นกับริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ๑   30,790 411,480 13,080 13,440 13,320 
๒. นิติกรช านาญการ ๑ 29,680 356,160 13,320 13,080 13,440 
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ๑ 29,110 349,320 13,320 13,440 13,320 
๔. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ๑ 26,460 317,520 12,240 12,960 13,440 
๕. นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ๑ 26,980 323,760 12,600 12,960 13,320 
๖. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ๑ 23,550 282,600 11,280 11,760 11,880 
๗. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ๑ 21,620 259,440 10,440 10,560 10,800 
8. พนักงานขับรถยนต ์ ๑ 13,320 159,840 6,480 6,720 6,960 
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑ 11,330 135,960 5,520 5,760 6,000 

10. คนงาน 1 9,000 108,000 - - - 
     
 

3) กองคลัง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน  8 ต าแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

๑. ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ๑ 38,520 462,240 13,320 15,240 15,720 

๒. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ๑ 26,460 317,520 12,240 12,960 13,440 

๓. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ ๑ 26,460 317,520 12,240 12,960 13,440 

4. นักวิชาการพัสดุช านาญการ 1 25,970 311,640 12,120 12,600 12,960 

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  ๑ 27,490 329,880 11,280 10,920 11,400 

6. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 16,480 197,760 7,920 8,280 8,640 

7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 14,170 170,040 6,840 7,080 7,440 

8. คนงาน 1 9,000 108,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑9 
 

4) กองช่าง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน  4 ต าแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

๑. ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ๑ 34,680 458,160 13,080 13,080 13,200 

๒. นายช่างโยธาอาวุโส ๑ 25,470 305,640 11,880 12,240 12,960 

๓. นายช่างโยธาช านาญงาน ๑  16,190 194,280 8,760 9,240 9,000 

4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ 11,810 141,720 5,760 6,000 6,240 

5. คนงาน 1  9,000 108,000 - - - 

6 คนงาน 1(ว่าง) 9,000 108,000 - - - 
 

 

 

5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีอัตราก าลังปัจจุบัน จ านวน  3 ต าแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

๑. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

๑ (ว่าง) 32,800 435,600 13,620 13,620 13,620 

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) ๑ (ว่าง) 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 

3. คนงาน ๑  9,๐0๐ 108,๐0๐ - - - 
 

 
 

6) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน  6 ต าแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น )   

๑  29,110 
 

391,320 13,320 13,440 13,320 

๒. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ๑(ว่าง) 29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 
3. เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 1(ว่าง) 24,825 297,900 9,720 9,720 9,720 
4. ครู(เงินอุดหนุน) 2 - - - - - 
5. ผู้ดูแลเด็ก 2 9,000 216,000 - - - 
6. คนงาน 1 9,000 108,000 - - - 

 
7) หน่วยตรวจสอบภายใน   มีอัตราก าลัง ปัจจุบันจ านวน 1 ต าแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕66 

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) ๑(ว่าง)  29,610 355,320 12,000 12,000 12,000 
 
 

  7) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 

ที ่ ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕66 
๑ 38,430,500 40,352,025 42,369,626 

 
 



 



ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น                           
 
 

                                                                                 
 
 
 

ตารางเอกเซล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น                           
 
 

                                                                                 
 
 
 

ตารางเอกเซล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
โครงสร้างส่วนราชการประเภทสามัญ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

 
 
                                                                               
               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

กองการคกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) (๑) 

ส านักปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ
ต้น)  

๑. งานบริหารงานทั่วไป 
๒. งานนิติการ 
๓. งานยุทธศาสตร์และ 
    งบประมาณ 
๔. งานส่งเสริมการเกษตร 
๕. งานสวัสดิการสังคม 
๖. งานป้องกันและบรรเทา  
    สาธารณภัย 
 ๗. งานการเจ้าหน้าที่ 
 
     

๑. งานการเงินและบัญช ี
๒. งานพัฒนารายได้ 
๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     

๑. งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
๒. งานส ารวจและออกแบบ 
๓.  งานควบคุมอาคาร 
๔.  งานผังเมือง 
 
๓. งานผังเมือง 

๑. งานส่งเสริมสุขภาพ 
 ๒. งานส่งเสริมสาธารณสุข 
 ๓. งานบริหารงานสาธารณสุข 

๑. งานบริหารงานการศึกษา 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
     และวัฒนธรรม 
  

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก./ปก.) 
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        โครงสร้างส านักปลัด อบต. 
 

 
 

 
 
                                                                               
                  
 
 
 

 
        นักจัดการงานท่ัวไป (ชก.)(1)  นิติกร (ชก.) (๑)      - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)  (๑)                          นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (๑)          คนงาน (1) -           นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)(๑)
   เจ้าพนักงานธุรการ  (ชง.) (1)                                                                                                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (๑) 
        พนักงานขับรถยนต์ (๑)  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

 

 

งานนิติการ 
 

งานยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ 

 

งานส่งเสริมการเกษตร 
 

งานสวัสดิการสังคม 
 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

งานการเจ้าหน้าที ่
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         โครงสร้างกองคลงั 
 

 
 

 
 
                                                                               
               
 
 
 

 
                    นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) (๑)                       นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) (๑)                         นักวิชาการพัสดุ (ชก.) (๑) 
                           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.)(1)                  ผู้ชว่ยเจา้พนักงานจัดเก็บรายได้ (๑)                        ผู้ช่วยนักวชิาการพัสดุ (1)   
   คนงาน(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

 

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

งานพัฒนารายได้ 
 

งานการเงินและบญัช ี



       24 
 

 

 
        โครงสร้างกองช่าง 

 
 
 

 
 
                                                                               
                  
 
 
 

 
                          นายช่างโยธา (ชง.) (1)           นายช่างโยธา (อส.) (1)                       คนงาน (1)                            คนงาน (1) 
                          ผูช้่วยนายช่างโยธา (1)                                                         

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

 

 

งานผังเมือง 
 

งานส ารวจและออกแบบ 
 

งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
 

      งานควบคุมอาคาร 
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             โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

 
 
                                                                               
               
 
 
 
                                            - คนงาน (1 )                                                                                                          เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (1) 
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)  

 

 

งานส่งเสริมสขุภาพ 
 

งานส่งเสริมสาธารณสุข 
 

งานบริหารงานสาธารณสุข 
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โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 

 
 
                                                                               
               
 
 
 
 

                                                                                                            คร ู(2) 
  นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) (1)                     ผู้ดูแลเด็ก (2)    
  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)                     คนงาน (1)    
                

 
 
 
 
 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น ) (๑) 

 

 

งานบริหารการศึกษา 
 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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        โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 

 
 
                                                                              
               
 
                                                                                        -นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (1)                                                 
                  

 
 

 
           

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

งานตรวจสอบภายใน 
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11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
 
 
  
  
                       ตารางเอ็กเซล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
 
 
  
  
                       ตารางเอ็กเซล 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
 
 
  
  
                       ตารางเอ็กเซล 

 
                

 

          ๑๖ 
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 12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ   ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนดมี
ระยะเวลา 3 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง ง 3 ปี  

การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง นอกจากการพัฒนาความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด ประกอบด้วย
เช่น การพัฒนาไปสู่Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วน
ท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก    กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรทีเ่ปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการท างาน  โดยบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจน
เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น   ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควร
ด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนโดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใน เชิงโครงสร้างให้
สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดี่ยวกันก็ยังต้อง
เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง   ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า 
ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชน
เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทาง
ราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก
โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรี ยกใช้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
มาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสุงและทันสมัย  ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจน
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมี
ความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องเครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital 
Government skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 
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 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรก
จะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  

- การบริหารโครงการ  
- การให้บริการ 
- การวิจัย 
- ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
- การเขียนหนังสือราชการ 
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาเล็งเห็นว่า มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างสถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษา
ถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการ
เป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ประกอบด้วย 

 - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 - การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 - การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 -  การบริการเป็นเลิศ 
 - การท างานเป็นทีม 

  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ 

กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ

ต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 
(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น ในเรื่องการ

วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่าง

ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล  ละลมใหม่พัฒนา  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566   ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 จะต้องมีการรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยข้อมูล
ควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง และความต้องการของ
บุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะ
คุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรใน
องค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบัน
บุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต 
ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัย
ภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการท างานภายในองค์กรเป็นอย่างดี 
2. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบ 
4. มีการกระจายอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ สามารถตัดสินใจตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

จุดอ่อน 
    1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 

2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังขาดความเป็นเอกภาพ 
3. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอ 

 

โอกาส 
    1. การปฏิรูประบบราชการท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ     

    มากยิ่งขึ้น 
2. สภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เป็นพื้นที่ปกติ และยังเป็นสังคมชนบทท าให้ง่ายในการพัฒนา 
3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 
 

อุปสรรค 
   1. ผลกระทบจากการขัดแย้งทางการเมืองในระดับพ้ืนที่ 

2. กฎระเบียบบางอย่างไม่เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชากรได้ 
3. งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ 
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๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  น  
อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยดึมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 



 


