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ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ  าซ้อน  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  และเพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)  ตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม  ทั งยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน 

  ประกอบกับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ( ก.อบต.จ.ชัยภูมิ) 
เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดระดับและต าแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์  ประกาศก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและอ านาจหน้าที่  จึงได้ด าเนินการ “ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ครั งที่ ๑/๒๕๖๔“ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการของผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้อง และใช้ในการประกอบการค านวณค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ที่มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  และใช้พิจารณาลดขั นตอนการปฏิบัติงาน  และมี
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  และการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
-------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว เนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
โคกเริงรมย์  จะสิ นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2563    ดังนั นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์               
จึงจ าเป็นต้อง จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดย
ใช้หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี  
  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด      
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้ องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดย
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิทั งนี  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงได้ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564–2566 ครั งที่ ๑/๒๕๖๔ ขึ น 

๒. วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 ๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ  าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์มีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน การจัด
อัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ตาม
กฎหมายจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

/ ๒.๑.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการ... 
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๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั นหรือไม ่
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ 
  ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุและ
แต่งตั งข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที ่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบ
เลิกภารกิจงานหรือหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนมีความรู้ความสามารถไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ นในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพื นฐานทั งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง  

 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี  
๓.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม

กฎหมายจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.โคกเริงรมย์) เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั งไว้ จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ (ส่วนราชการภายใน) ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี เป็นการพิจารณา ว่า 
ลักษณะงานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนตรงตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้อง
พิจารณาวางแผนกรอบอัตราก าลัง ให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่
ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั งนี  เพ่ือให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องแผนอัตราก าลังคนให้สามารถรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

/ ๓.๒ การก าหนดโครงสร้าง... 
 



-๓- 
๓.๒ การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย

บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ  จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน และคุณภาพของงาน รวมทั งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนต่อไปนี จะต้อง
ค านึงถึง 

๓.๓.๑ การจัดระดับชั นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั นงานในแต่
ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู/พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดสรร
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั น ในการ
ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่า ต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ าย ตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (work process) ในอดีต  เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานว่า 
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่า โดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตราก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั น การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีภาคราชการส่วนท้องถิ่น
นั น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณ
อัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละ
ส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
หรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองาน
หน่วยงานอ่ืน ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและใน
อนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ 
เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์
ก าลังคน (Demand Analysis) เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ เช่น 
เรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณา อย่างน้อยใน ๓ ประเด็น ดังนี  

๓.๖.๑ เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพื นที่นั น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะท า
ให้เกิดต าแหน่งงานขึ นตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ
นั น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดกดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั น มีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

/ ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ... 



-๔- 
 
๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุ

จ านวนมาก ดังนั น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั งนี  ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น 

๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท าให้การ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนนี เป็นกระบวนการน าข้อมูล
ของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการ
เจ้าหน้าที่ในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ข. ซึ่งมีหน้าที่ปริมาณงานแบบเดียวกัน น่าจะมี จ านวน
และการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.โคกเริงรมย์) มีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังที่เป็น
ระบบมากขึ น นอกจากนั นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิมหรือลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการก าหนดกรอบ
ต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการบางลักษณะงาน ทั งๆ ที่
ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์
ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี เป็นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี เป็น
ต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวไดว่า กรอบแนวคิด
การวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Ma Power Planning Framework) นี จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ สามารถ
มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลัง ที่
เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั นการวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าว จะท าให้ส่วน
ราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น  

- การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

- การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี ไปวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงกระบวน (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การ
ใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ น 

- การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 

 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการ 

/ บริหารจัดการ... 
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บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ดังนี  

พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องใน
การท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั นก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภท
ของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี  

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าส านัก  ผู้อ านวยการกอง 
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

ลูกจ้างประจ า : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้างลูกจ้างประจ าต่อเนื่อง
จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้
ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ โดยก าหนดเป็น ๓ 
กลุ่ม  ดังนี   

- กลุ่มงานบริการพื นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้างจะ
มี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ด้วยบริบท ขนาด 
และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี  

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั งเอื อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   
การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั งนี องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้
สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ 
ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี  

 - ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย 
อ านวยการทั่วไป    การบริการสาธารณะ ฯลฯ   ส่วนวุฒิการศึกษา  ที่ใช้ในการบรรจุ แต่งแต่ง    จะใช้คุณวุฒิตาม 

/ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง... 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ 
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่มีแต่ละคน 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้พนักงานส่วน
ต าบล   และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  
ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  
เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีมีแต่ละคน 

 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้  ประสบการณ์ที่มีแต่ละคน 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั งให้พนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่จะเน้น
ที่เรื่องการวางรักษาพยาบาล  ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงาน
แต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่มีแต่ละคน 

 - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา    ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีมีแต่ละคน 

- กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ งาน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิ
การศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงาน
แต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีมีแต่ละคน 

- งานตรวจสอบภายใน คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในงานตรวจสอบภายใน  ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการงานการ
จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารด้านการบัญชี การเงิน 
เอกสารด้านการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้  ประสบการณ์ท่ีมีแต่ละคน 
 
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ (เชิงรูปธรรม) 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดขึ น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี  

/ จ านวนวันปฏิบัติราชการ... 
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จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาท ี
230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
1,380 คือ จ านวนวัน คูณด้วย จ านวนชั่วโมง 
  (๒๓๐ X ๖) /หรือเท่ากับ  1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ 
งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ พิจารณา
ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี ๗ ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์เป็น
องค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั งนี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกเริงรมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
และหัวหน้าส่วนราชการ ทั ง 5 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

 เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเดียวกัน  พื นที่
ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  
บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
 
กระบวนหรือขั้นตอนด าเนินงานการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
(ฉบับปรบัปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) 

๑) แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๒) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  เพ่ือ.- 

๒.๑) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๒.๒) ทบทวนข้อมูลพื นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เช่น กฎระเบียบ การแบ่งส่วน

ราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
๒.๓) วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 

/ ๒.๔) ร่วมพิจารณาการ 
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๒.๔) ร่วมพิจารณาการจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เสนอขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ างบประมาณ 256๔ 

– 256๖ (ฉบับปรับปรุง ครั งที่ ๑/๒๕๖๔) 
๕) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และจังหวัด 

และส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

๔.  สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
  เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  มีความครบถ้วน  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื นที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พบว่ามีปัญหาและความจ าเป็นในพื นที่และความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ที่ส าคัญดังนี  
  สภาพปัญหาของเขตพื นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน  โดยแบ่งออกเป็นด้าน     
ต่าง ๆ ดังนี  
 ปัญหา 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  การคมนาคมยังไม่สะดวก 
 ๑.๒  ไฟฟ้าแสงสว่างยังไม่ทั่วถึง  ไฟทางสาธารณะไม่เพียงพอ 
 ๑.3  การระบายน  าภายในหมู่บ้านไม่สะดวก 
๒. ด้านแหล่งน้ า 

 ๒.๑  ขาดน  าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  และเพ่ือการเกษตร  ใช้ในฤดูแล้งที่เพียงพอ 
 ๒.๒   ขาดระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคที่เพียงพอต่อความต้องการและได้มาตรฐาน 

๓. ด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑  ราษฎรขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๓.๒  ราษฎรขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
๓.๓  ราษฎรขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาการเกษตร และการพัฒนา 
อาชีพด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับชุมชน 

๔. ด้านสังคม 
๔.๑  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการไม่

ทั่วถึง 
๔.๒  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.๓  ราษฎรขาดโอกาสในการศึกษาในระบบ  และการศึกษานอกระบบ 

๕. ด้านการสาธารณสุข 
๕.๑  ขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
๕.๒  การให้บริหารสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี, และคนพิการ ไม่ทั่วถึง 
๕.๓  การแพร่ระบาดและการป้องกันยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า 

๖. ด้านการเมือง การบริหาร 
๖.๑  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน 
๖.๒  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 

/ ๖.๓ พนักงานลูกจ้าง... 
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๖.๓  พนักงานลูกจ้างยังขาดความรู้ในเรื่องงานในหน้าที่ 
๖.๔  เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารงานไม่เพียงพอ 
๖.๕  ขาดงบประมาณในการบริหาร 

๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.๑ น  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทลานตากมันในพื นที่ 
๗.๒ แหล่งน  าตื นเขินและ มีวัชพืชขึ นปกคลุมท าให้การระบายน  าไม่สะดวก 

ความต้องการของประชาชน 
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ ต้องการสร้างถนนคอนกรีต, ลาดยาง, ถนนดินลูกรัง, วางท่อระบายน  า 
  ๑.2  ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ น  
  ๒. ความต้องการด้านแหล่งน้ า 

๒.๑  ให้มีการขุดคลองส่งน  า 
๒.๒ ให้มีการก่อสร้างฝายน  าล้น 
๒.๓ ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานทุกหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

๓. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  ๓.๑  จัดตั งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร 
  ๓.๒  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
  ๓.๓  สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์ 
  ๓.๔  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๔. ความต้องการด้านสังคม 
  ๔.๑  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ทั่วถึงทุกคน 

   ๔.๒  ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษาทั งในระบบและนอกระบบ 
   ๔.๓  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ  มีศูนย์ข้อมูล  ห้องสมุด 
   ๔.๔  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.๕ จัดประชุมประชาคมสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่ม
อาสา อ่ืน ๆ 

๕. ความต้องการด้านสาธารณสุข 
  ๕.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
  ๕.๒  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
  ๕.๓ ให้มีการก าจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า 
  ๕.๔ ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี, และคนพิการ 

๖. ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร 
๖.๑   จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๖.๒   ต้องการให้เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน  และลูกจ้างของ อบต. มีการสนับสนุนทุนให้

ศึกษาในระดับสูงขึ น 
๗. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗..๑  เพ่ิมมาตรการควบคุมการปล่อยน  าเสียจากโรงงาน , ประชาชนในพื นที่ลงสู่แหล่ง     น  าและพื นที่การเกษตร 
  ๗.๒  ฝึกอบรมจัดตั งประชาชน เยาวชน เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๓  ขุดลอกคลองที่ตื นเขิน  และก าจัดวัชพืช 
 

/ ๕. ภารกิจ อ านาจหน้าท่ี... 
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5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์นั น       
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2565   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกเริงรมย์คือ  “โครงสร้างพื้นฐานครอบคุลม ชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบู รณ์
แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัย
ด้านอาหารและน  า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ น  เพ่ือให้ต าบลโคกเริงรมย์
เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลโคกเริงรมย์  ได้ก าหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี  
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   - การพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน  า ขุดลอกคลอง สะพาน และ       
โครงสร้างพื นฐานที่จ าเป็น 
   - ก่อสร้าง และปรับปรุงระบบประปา 
   - พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   - การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  
   - การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
   -  เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง     
   - การสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
   - การส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- การจัดการและสนับสนุนการศึกษา  
- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จัดการระบบบ าบัด และก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
- ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
- การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง       ทั งนี เพ่ือให้ทราบว่า 

/ องค์การบริหารส่วนต าบล... 
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องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื นที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร และให้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการด าเนินการ
ตามภารกิจ หรือ SWOT  โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี  

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน  าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน  า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
2.8 การจัดให้มีและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
 

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

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

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

 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
/ ๔.๑ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรม... 
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4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

 
5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน  า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

 
6.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

(มาตรา 67(8) 
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 

17(18)) 
7.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 

45(3)) 
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา 17(3)) 
7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน  าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
ภารกิจทั ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 

จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของ 

/ รัฐบาล และนโยบาย... 
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รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
๖. ภารกิจหลักและภารกจิรองที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่
ต้องด าเนินการ ได้แก่ 
 ภารกิจหลัก 

๑. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒. การปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน 
๓. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๔. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
ภารกิจรอง 
๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี  
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุป
สรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี ยังบอกได้ว่าองค์กรมี
แรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มี
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  
2  ส่วน  ดังนี     

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 

/ ข้อบกพร่อง... 



-๑๔- 
 
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั น    

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities 

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื อประโยชน์
หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก แต่จุดแข็งนั นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ นให้ได้จริง 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ (ระดับตัวบุคลากร) 

 

จุดแข็ง   S 
1. มีผู้น าที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถ 
๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื นที่ อบต. และพื นที่ใกล้ อบต. 
๓. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – ๔๐ ปี เป็นวัยท างาน 
๔. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ช่วยการแก้ไขปัญหาได้ง่าย 

จุดอ่อนW 
1. ขาดบุคลากรตรงตามต าแหน่งเป็นจ านวนมาก 
๒. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
๓. ปฏิบัติงานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า 
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
๔. ขาดความร่วมมือการส่งเสริมพัฒนาความรู้เพ่ิมเติม 
๕. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หลายต าแหน่งท าให้ขาด 
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดผล 
    เสียต่อองค์กร (งานล้นมือ มากกว่าคนล้นงาน) 
๖. การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบระเบียบวินัยเท่าท่ีควร 
๗. สภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศใน 
    การท างาน ระบบงานท าให้ขาดแรงจูงใจและขวัญ 
    ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๘. พนักงานขาดการติดต่อประสานงานกันท าให้ 
เกิดผลเสียต่อองค์กร (ขาดการบูรณาการร่วมกัน) 
๙. มีปัญหาชีวิตส่วนตัว ไม่ยอมแยกแยะในหลักการ
ท างานที่ดี น าเรื่องปัญหาส่วนตัวมาเป็นอุปสรรคต่อ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ภาระหนี สิน ฯลฯ 
 
 

/ โอกาส... 
 



-๑๕- 
โอกาสO 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก 
ของงาน 
3. พื นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. ขาดความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ น 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื นที่ อบต. และพื นที่ใกล้ อบต. 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี 
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบแออัด 
๔. ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนให้ความร่วมมือน้อยใน 
การพัฒนาอบต. 
 

โอกาสO 
1. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
๒. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
 สภาพพื นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
 

ข้อจ ากัดT 
1. มีระบบอุปถัมภ์และละเว้นการปฏิบัติการ 
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 
ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้ 
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ  
ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพื นที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

 

๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 ๘.๑ การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และใน
ระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี  
 

/ โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง... 



-๑๖- 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
 (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

หมายเหตุ 

๑.   ส านักงานปลัดอบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกตั งและทะเบียนข้อมูล 
       -  งานตรวจสอบภายใน 
       -  งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
       -  งานอ านวยการและประสานงาน 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
       -  งานงบประมาณ 
๑.๓ งานกฎหมายและคด ี
       -  งานกฎหมายและคด ี
       -  งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ ์
       -  งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
       -  งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
       -  งานอ านวยการและประสานงาน 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
        -  งานอ านวยการ 
       -  งานป้องกัน 
       -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
 
 
 
 
 
๒.   กองคลัง 
๒.๑ งานการเงิน 
       -  งานการเงิน 
       -  งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒ งานบัญชี 
        -  งานการบัญช ี
       -  งานทะเบียนคุมการเบิกจา่ย 
       -  งานการเงินและงบทดลอง 
       -  งานแสดงฐานะทางการเงิน 

๑.   ส านักปลัดอบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ 
       -  งานเลือกตั งและทะเบียนข้อมูล 
๑.๒ งานการบริหารงานบุคคล 
       - งานบรรจุแต่งตั ง คัดเลือก สรรหา 
ลาออก 
       - งานโอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
       - งานเลื่อนขั นเงินเดือน 
๑.๓ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
งานหลัก 
       -  งานงบประมาณ 
๑.๔ งานนิติการ 
       -  งานกฎหมายและคด ี
       -  งานร้องเรียนร้องทุกข์ 
       -  งานข้อบัญญัติ(ข้อบังคับ)และระเบียบ 
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
       -  งานอ านวยการ 
       -  งานป้องกัน 
       -  งานฟื้นฟ ู
๑.๖ งานกิจการสภา อบต. 
       - งานระเบียบข้อบังคับประชุมสภา 
       - งานการประชุม 
       - งานอ านวยการและประสานงาน 
 
๒.   กองคลัง 
๒.๑ งานการจ่ายเงิน-การรับเงิน 
       -  งานการเงิน 
       -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒ งานการจัดท าบญัช ี
        -  งานการบัญช ี
       -  งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
       -  งานแสดงฐานะทางการเงิน 

 

/ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้... 



-๑๗- 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
 (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

หมายเหตุ 

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
       -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
       -  งานพัฒนารายได ้
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสด ุ
      -  งานทะเบียนทรัพยส์ินและแผนที่ภาษ ี
       -  งานพัสด ุ
       -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสด ุ ครุภัณฑ์ และ 
           ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
๓.   กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
       -  งานก่อสร้างและบรูณะถนน 
       -  งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน  า 
       -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       -  งานประเมินราคา 
       -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค 
      -  งานประสานกิจการประปา 
       -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
       -  งานระบายน  า 
๓.๔ งานผังเมือง 
       -  งานส ารวจและแผนที ่
       -  งานวางผังพัฒนาเมอืง 
       -  งานควบคุมทางผังเมอืง 
๔.๑ งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพ  
       สิ่งแวดล้อม 
       -  งานสุขาภิบาลทัว่ไป 
       -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน 
           ประกอบการ 
       -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพ 
          สิ่งแวดล้อม 
 

๒.๓ งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมและการพัฒนา
รายได ้
       -  งานสรุปผลสถติิการจดัเกบ็ภาษี ค่าธรรมเนียม  
       -  งานภาษีอากร ค่าธรรมเนยีมและค่าเช่า 
       -  งานพัฒนารายได ้
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้
๒.๔ งานเกี่ยวกับการจดัซื อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ 
ครุภณัฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ 
       -  งานทะเบียนควบคุมพสัด ุครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน 
       -  งานการเกี่ยวกับกู้เงิน ประกันสัญญาทุก
ประเภท 
       -  งานเกี่ยวกับการจัดซื อ จัดจ้าง จัดหา 
       -  งานการจ าหน่ายพสัดุ ครภุัณฑ์และทรัพย์สิน 
๓.   กองช่าง 
๓.๑ งานควบคมุการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
       -  งานก่อสร้างและบรูณะถนน 
       -  งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งน  า 
       -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
๓.๒ งานควบคมุอาคารตามระเบยีบกฎหมาย 
       -  งานประมาณราคา 
       -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
       -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓.๓ งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล 
       -  งานเกี่ยวกับการประปา 
       -  งานติดตั งซ่อมบ ารุงไฟฟ้าส่องสว่าง 
       -  งานระบบระบายน  า 
๓.๔ งานผังเมืองตามพระราชบัญญตัิการผังเมือง 
       -  งานส ารวจและแผนที ่
       -  งานวางผังพัฒนาเมอืง 
 
๔.   กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
๔.๑ งานบริหารงานสาธารณสุข 
       -  งานสุขาภิบาลทัว่ไป 
       -  งานสุขาภิบาลในชุมชน 
       -  งานสุขาภิบาลทัว่ไป 
       -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
       -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
 
 

 

/ ๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ... 
 



-๑๘- 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
 (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

หมายเหตุ 

๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
       -  งานอนามัยชุมชน 
       -  งานป้องกันยาเสพติด 
       -  งานส่งเสริมและฟื้นฟูสขุภาพ 
๔.๓ งานรักษาความสะอาด    
       -  งานรักษาความสะอาด 
       -  งานก าจัดมูลฝอยและน  าเสยี 
       -  งานส่งเสริมและเผยแพร่   
 
 
 
 
๕.  กองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
๕.๑ งานบริหารการศึกษา 
       -  งานข้อมูลพัฒนาการเดก็ 
       -  งานประสานกิจกรรม 
       -  งานส่งเสริมการศึกษา 
       - งานงานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ 
       - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       - งานติดตามและประเมินผล 
๕.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 
       -  งานประสานกิจกรรม 
       -  งานส่งเสริมการศึกษา 
๕.๓  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       -  งานศูนย์เยาวชน 
       -  งานการกีฬา 
       -  งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
 
 
 
๖.   กองสวัสดิการสังคม 
๖.๑ งานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห ์
       -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและ 
           พิการ 
       -  งานส่งเสรมิสุขภาพ 
       -  งานข้อมูล 
๖.๒ งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี    
       -  งานฝึกอบรมอาชีพ 
       -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
       -  งานส่งเสรมิทุนกลุ่มอาชีพ 
 

๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ 
       -  งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
       -  งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
       -  งานส่งเสริมและฟื้นฟูสขุภาพ 
๔.๓ งานป้องกันเฝา้ระวังและควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ  
       -  งานป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ  
๔.๔ งานบริการรักษาความสะอาด 
       -  งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 
       -  งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
       -  งานจัดการขยะในครัวเรือน 
๕.  กองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 
๕.๑ งานบริหารการศึกษา 
       -  งานการจัดการศึกษาปฐมวยั อนุบาลศึกษา 
ประถมศึกษา 
       -  งานพัฒนาการศึกษาในและนอกระบบ
การศึกษา 
       -  งานบริหารงานบคุคลของพนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
๕.๒ งานบ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
       -  งานส่งเสริมการศาสนา                
       -  งานส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรม 
       -  งานการกีฬาและนันทนาการ 
 ๕.๓ งานโรงเรียน/งานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
       -  งานกิจการนักเรียน 
       -  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
       -  งานพัฒนาการเรียนการสอน 
๖.   กองสวัสดิการสังคม 
๖.๑ งานการจัดการสวสัดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห ์
       -  งานส่งเสรมิสนับสนุนการจัดสวสัดิการ
สังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
       -  งานสังคมสงเคราะหเ์ด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผูไ้ร้ที่พึ่ง 
ผู้ประสบภยัพิบัติต่างๆ 
       -  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการ
ทางร่างกายและสมอง 
       -  งานจ่ายเบี ยยังชีพผูสู้งอายุ ผู้พิการ ฯลฯ 

 

/ ๖.๒ งานพัฒนาชุมชน... 



 
-๑๙– 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม 
 (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 (๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

หมายเหตุ 

 ๖.๒ งานพัฒนาชุมชน   
       -  งานส ารวจและจัดตั งคณะกรรมการชุมชน 
       -  งานจัดระเบียบชุมชน 
                ฯลฯ 
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๗.๑ งานตรวจสอบภายใน 
      - งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าทุกป ี
      - งานตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้
ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ
จ่ายเงินทุกประเภท 
                  ฯลฯ 

 

 
8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง จากภารกิจ ปริมาณงาน
ที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า โดยแต่ละส่วนราชการมีปริมาณและอัตราก าลังที่
ต้องการ ดังนี   

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปริมาณงาน 11.23 /อัตราที่ต้องการ 11  คน 
๒. กองคลัง ปริมาณงาน  11.62  /อัตราท่ีต้องการ 5  คน 
๓. กองช่าง  ปริมาณงาน  9.51  /อัตราท่ีต้องการ  3 คน 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ปริมาณงาน 7.91   /อัตราที่ต้องการ 7  คน 
๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปริมาณงาน  20.68  /อัตราที่ต้องการ  14 คน  
๖. กองสวัสดิการสังคม ปริมาณงาน  3.17  /อัตราท่ีต้องการ  3 คน 
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน  ปริมาณงาน ๗.๒๐ /อัตราท่ีต้องการ  ๑  คน 

 
 ดังนั น เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงก าหนด
อัตราก าลังในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี ดังนี  
 

 
 



-๒8- 
ข้อ ๑๐ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี 

  ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

  

       

ส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

       

- งานราชการทั่วไป 
- งานการบริหารงานบุคคล 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานนิติการ 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา อบต. 

      - งานการจ่ายเงิน-การรับเงิน 
     - งานการจัดท าบัญช ี
     - งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
และการพัฒนารายได ้
     - งานเกี่ยวกับการจัดซื อ จัดจา้ง จัดหา
พัสดุ ครภุัณฑ์ และทรัพยส์ินตา่งๆ 

 - งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
- งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
- งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล 
- งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

 

       - งานบริหารงานสาธารณสุข 
       - งานส่งเสริมสุขภาพ 
       - งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 
       - งานบริการรักษาความสะอาด 
 

       

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น) 

 กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 

  

       

       - งานบริหารการศึกษา 
     - งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
     - งานโรงเรียน/งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 - งานการจัดสวสัดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห ์
- งานพัฒนาชุมชน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

   - งานตรวจสอบภายใน 



 
 

- โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ ๒ - ๑ ๑ ๒ ๔ 
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งานราชการทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1) 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1) 
- นักการภารโรง (๑) 
- คนครัว (๑) 
- ยาม (1) 
- พนักงานขับรถกู้ชีพ (๑) 
  

 
 

 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนชก (1) 
 
 
 

งานกิจการสภา อบต. 
........................... 

 
 

 

 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

- จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปง (1) 

- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (1) 

 
 
 

 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

งานการบริหารงานบุคคล 
- นักทรัพยากรบุคคล ชก 

(1) 
 
 
 

งานนิติการ 
........................... 

 
 

 

 



 
 

 โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - - - ๑ ๑ ๑ - 
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งานการจัดท าบัญช ี
...............................

. 

 

 

 

งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการ
พัฒนารายได้ 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ชง. (1) 
 

 

 

งานเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และ

ทรัพย์สินต่างๆ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ  

ปง/ชง(ว่าง) 
 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ว่าง) 

 

งานการจ่ายเงิน-การรับเงิน 
- นักวิชาการเงินและบญัชี 

ปก/ชก (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

และบัญช ี(1) 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - ๑ - ๑ - 
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งานควบคุมการก่อสร้างและซ๋อมบ ารุง 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) 

 
 
 
 
 

งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
................................ 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล 
................................ 

 

 

 

งานผังเมือง 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

................................ 

 

 

 



 
 
 

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน - - ๑ - - - ๕ 

 

 
 

-๓2-   
 
 

งานบริหารงานสาธารณสุข 

-นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก  (๑) 

 
 
 
 
 

งานบริการรักษาความสะอาด 

- พนักงานขับรถ (๑) 
- คนงานประจ ารถขยะ (๔) 
 
 

 

 

งานส่งเสริมสขุภาพ 

................................ 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น (ว่าง)  

งานป้องกันเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่

ติดต่อ 

................................ 

 
 
 
 



 
 

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ครู  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน - - ๑ 9 - ๒ ๑ 

-๓๓-   
 

งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

................................ 

 

 

 

 

 

 

งานโรงเรียน/งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ 
- ผอ.สถานศึกษาโรงเรยีนอนุบาล 

 (คศ.๓) (ว่าง) 
- ครู (คศ.๑) (ว่าง) (๒) 
- ครู (คศ.2) (1) 
- ครู (คศ.๑) (1) 
- ครูผู้ช่วย (ว่าง) (๑) 
- บุคลากรสนับสนุนการสอน (๑) 
- ภารโรง (๑) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเริงรมย ์
- ครู (คศ.2) (1) 
-ครู (คศ.๑) (2) 
- ผู้ดูแลเด็ก (๑) 

 
 
 
 

งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ปก (๑) 
 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ว่าง) 



 
 
 

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองสวัสดิการสังคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ อ านวยการต้น ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน ๑ - - - - - ๑ 

 

-๓๔-   
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น (1) 

งานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ์
- นกัพฒันาชมุชน ปก/ชก (วา่ง) 
- คนงานทัว่ไป (๑)  

 
 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
................................ 

 
 
 

 



 
 
 

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ปลัด อบต. ช านาญการ ปฏิบัติการ ช านาญงาน ปฏิบัติงาน 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จ านวน  - - - - - - 

 

 
-๓๕-   

 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (๑) 

งานตรวจสอบภายใน 
- นกัวิชาการตรวจสอบภายใน   ปก/ชก (วา่ง) 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๓ ปี รอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 โดยให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท า
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคนทุกต าแหน่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีในการพัฒนา
บุคลากรดังกล่าว เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการมอบหมาย
หน้าที่การงานของผู้บังคับบัญชาและติดตามประเมินผล เป็นต้น  
 
๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เพ่ือให้
พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี  

๑. พนักงานและลูกจ้างทุกคน ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

๒. พนักงานและลูกจ้างต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสังการในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขื่นหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั นจะท าให้เสียหายแก่ทาง
ราชการหรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนค าสั่งนั นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตาม 

๓. พนักงานและลูกจ้าง ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ จะละทิ งหรือทอดทิ งหน้าที่ราชการมิได้ 
 ๔. พนักงานและลูกจ้าง ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่น
แกล้งกันและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานและลูกจ้างด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติงาน 

๕. พนักงานและลูกจ้าง ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่
ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

*************** 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


