แผนอัตรากาลัง ๓ปี
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องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
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ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่อง
เนื่องจากการกาหนดอัตรากาลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
ประกอบกับ แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 25
61 – 256 3 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โคกเริงรมย์ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 256
3 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
จึงจาเป็นต้อง จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 256 4 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตรากาลังฉบับเดิมเป็นสาคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากาลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดย
ใช้หลักการและวิธีการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้
๑.
1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
กาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด
อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดย
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์จัดทาแผนอัตรากาลังของ พนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
๑.
2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็น กรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลโคก
เริงรมย์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน จัดทากรอบอัตรากาลัง และกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ จึงได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564–2566 ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่จะได้รับ
๒.๑วัตถุประสงค์จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อน
๒.1.๒ เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ มีการกาหนด ตาแหน่งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-2๒.1.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ สามารถตรวจสอบ การกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๒.1.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
๒.1.๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์สามารถวางแผนอัตรากาลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี
๒.1.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตาบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา
กาลังคน ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2.2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ มีอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร สร้างขวัญกาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน
2.2.๓ การจัดทาแผนกาลัง ทาให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถตรียม
การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้
2.2.๔ การจัดทาแผนกาลัง ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๓.๑ การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจ
3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากาลัง
การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกาลังคนในภาพรวมขององค์กร
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพื่อมาทางานให้บรรลุเปูาหมาย
องค์กร และดาเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว ” ดังนั้นในการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกาหนดจานวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการ
เพื่อให้สามารถทางานได้ตามเปูาหมายขององค์กร

-3 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของการ
วางแผนกาลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกาลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
กาลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกาลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการ
อย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนดาเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกาลังในอนาคตที่จะทาให้องค์กรบรรลุภารกิจ
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Mission-based manpower planning)
ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็น
กระบวนการในการกาหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด
จานวนเท่าไร และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กาหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”
 สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคนในเอกสารเรื่องการ
วางแผนกาลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และ
พยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลวิธีที่จะให้ได้กาลังคนในจานวนและ
สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกาลังคน ในคู่มือการ
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหรืองาน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
ดาเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกาลังงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ
อย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจานวนอัตรากาลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทางานใน
องค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผน
กาลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป
จากคาจากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกาหนดกรอบอัตรากาลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจานวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเปูาหมายที่กาหนดไว้
3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
(1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด
การวางกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตาม
ความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอานาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กาหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกาหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากาลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
ดังนี้

-4พนักงานส่วนตาบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการทางานมีอานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นกาหนดตาแหน่ง
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตาบลไว้ ดังนี้
- สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด
- สายงานอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี


ลูกจ้างประจา : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจาต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกาหนดอัตราขึ้นมาใหม่ หรือกาหนด


ตาแหน่งเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตาแหน่ง หากตาแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตาแหน่งว่า มีคนลาออก หรือ
เกษียณอายุราชการ โดยกาหนดเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
- กลุ่มงานสนับสนุน
- กลุ่มงานช่าง

พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การกาหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกาหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(2) แนวคิดเรื่องการกาหนดสายงานและตาแหน่งงาน ในส่วนราชการ
การจัดสรรอัตรากาลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กาหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลมากยิ่งขึ้น
โดยจุดเน้นคือ กาหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากาลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็น
อย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกาหนดอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิง
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
สานักปลัด คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในสานักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน นโยบาย
อานวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรง
ตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี

-5- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่
ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองช่างคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง
การก่อสร้าง การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วน
ใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางรักษาพยาบาล ให้การบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณะ ฯลฯ
ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้
พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ
และตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
- กองสวัสดิการสังคม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดารงตาแหน่งในกองสวัสดิการสังคม ส่วนใหญ่จะ
เน้นที่เรื่องการ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การบริการสาธารณะ ฯลฯ
ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของแต่ละสายงาน เพื่อให้
พนักงานแต่ละตาแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กาลังคน (
Demand Analysis)
เพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงานจาเป็นต้องสร้างกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ 360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง
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FTE

360

Drivers

Can't measure workload by just looking at history
Can't measure workload by just looking at forecast

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่าเสมอ ( Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากาลังนั้นควรคานึงถึงปัจจัย
และกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา”
จากมิติการพิจารณาอัตรากาลังด้านบนนั้นสามารถนามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากาลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้
Strategic objective
Supply Pressure
Spot-looking

Backward-looking

ISSUE
FTE

DRIVER



FTE (Full Time
Equivalent)



Supply pressure



360 degree+Issue



Benchmarking

Forward-looking


Strategic
Objective



Driver

“Any study of manpower allocation must take
many factors into consideration”
Effective Manpower Planning Framework

American Academy of Political and Social Science

เมื่อนากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตรากาลัง ( Effective Manpower Planning Framework) มา
พิจารณาอัตรากาลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตรากาลัง ในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ที่มีอยู่ดังนี้
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โคกเริงรมย์ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดาเนินการ โดย
จะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดาเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทาอยู่
ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการแล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การ
วางแผนอัตรากาลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสาคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ฯลฯ จะ
บรรจุให้ดารงตาแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น
กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนาประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะคานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ดังนั้นในการกาหนด
อัตรากาลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตาแหน่งที่กาหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การกาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวางแผนอัตรากาลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ได้กาหนดอัตรากาลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ตาแหน่งระดับผู้อานวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตาแหน่ง ตาแหน่งรองลงมา จะเป็น ตาแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง กาหนดเป็นสาย
งานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตาแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามลาดับ การกาหนดในลาดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชา
และมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตาแหน่งควรมีเป็นสาคัญ
กระจกด้านที่ 3Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง ( Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคานวณ FTE
ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้
o พิจารณางานพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่
o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกเริงรมย์
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย
สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
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การนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกาหนดอัตรา และคานวน
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ
ดังนี้
จานวนวันปฏิบัติราชการ 1 ปี x 6 = เวลาปฏิบัติราชการ
แทนค่า
230 x 6 = 1,380 หรือ 82,800 นาที
หมายเหตุ
1. 230 คือ จานวนวัน ใน 1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน 230 วันโดยประมาณ
2. 6 คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. 1,380 คือ จานวน วัน คูณด้วย จานวน ชั่วโมง / 1 ปี ทางาน 1,380 ชั่วโมง
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้ 82,800 นาที
กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด ( KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์) มายึดโยงกับจานวนกรอบ
กาลังคนที่ต้องใช้ สาหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ (การตรวจ
ประเมิน LPA)
กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นาประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน
3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นจานวนมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ หรือ กาหนดฝุาย มากจะทาให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ
งานในส่วนราชการ งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ พิจารณา
ทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 5 ส่วน
ราชการ ได้แก่ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์เป็น
องค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งอัตรากาลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกาหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกาลังคนได้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกเริงรมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกาหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
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ขนาดเดียวกัน พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหินปูน และองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหว้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่ง เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จานวนหมู่บ้าน
ประชาชน ภูมิประเทศ บริบท ในลักษณะเดียวกัน
3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะทางาน มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ จัดทาแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.2.1 วิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายผู้บริหารและสภาพปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
3.2.2 กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ ตามอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2.3 กาหนดตาแหน่งในสายงานต่างๆ จานวนตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ
3.2.๔ กาหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ โดยให้
หัวหน้าส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกาหนดความจาเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับ
ภารกิจและ อานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องคานึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจานวนข้าราชการ
ลูกจ้างประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบการกาหนดประเภทตาแหน่ง พนักงานจ้าง
3.2.๕ กาหนดประเภทตาแหน่งพนักงานจ้าง จานวนตาแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกเริงรมย์
3.2.๖ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
3.2.๗ ให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
3.3 ความสาคัญของการกาหนดกรอบอัตรากาลังคน
การวางแผนกาลังคนและการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนมีความสาคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนดอัตรา
กาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทาให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุป
ได้ ดังนี้

-103.3.1 ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทาให้องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกเริงรมย์สามารถวางแผนกาลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะ
ช่วยทาให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง
ลงได้
3.3.2 ทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.3.3 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ให้สอดคล้องกันทาให้การ
ดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ
3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกาลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กาลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วย
การวางแผนกาลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกาลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้น
ลงได้
3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกาลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทาให้กาลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกาลังคนและองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ โดยรวม
3.3.6 การกาหนดกรอบอัตรากาลังคนจะทาให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ
3.3.7 ช่วยทาให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment
Opportunity : EEO) เนื่องจากการกาหนดกรอบอัตรากาลังจะนาไปสู่การวางแผนกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสาเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอด
ตาแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

3.4 กระบวนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6
3.4.๑ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.๒ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกเริงรมย์
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์เช่น
กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากาลังในแต่ละ
หน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น
3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากาลังในปัจจุบัน (
Supply Analysis)

-๑13.4.๓ เพื่อจัดทาร่างแผนอัตรากาลัง ๓ปีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ และ
ส่งคณะทางานเพื่อปรับแต่งร่างแผนอัตรากาลัง
3.4.๔
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ
3.4.๕
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจา
งบประมาณ 2561 – 2563
3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์จัดส่งแผนอัตรากาลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้
อาเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ มีความครบถ้วน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ สามารถดาเนินการตามอาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกเริงรมย์ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลว่ามีปัญหาอะไรและความ
จาเป็นในพื้นที่และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญดังนี้
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การคมนาคมยังไม่สะดวก
๑.๒ ไฟฟูาแสงสว่างยังไม่ทั่วถึง ไฟทางสาธารณะไม่เพียงพอ
๑. 3 การระบายน้าภายในหมู่บ้านไม่สะดวก
๒. ด้านแหล่งน้า
๒.๑ ขาดน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร 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 ได้รับการช่วยเหลือจากทาง
ราชการไม่ทัว่ ถึง
๔.๒ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.๓ ราษฎรขาดโอกาสในการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ
๕. ด้านสาธารณสุข
๕.๑ ขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย
๕.๒ การให้บริหารสุขภาพของผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี, และคนพิการ ไม่ทั่วถึง
๕.๓ ปัญหาการแพร่ระบาดและการปูองกันยุงลาย โรคพิษสุนัขบ้า
๖. ด้านการเมืองการบริหาร
๖.๑ ปัญหาความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
๖.๒ ปัญหาบุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
๖.๓ พนักงานลูกจ้างยังขาดความรู้ในเรื่องงานในหน้าที่

-12๖.๔ ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารงานไม่เพียงพอ
๖.๕ ขาดงบประมาณในการบริหาร
๗. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๑ ปัญหาน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทลานตากมันในพื้นที่
๗.๒ ปัญหาแหล่งน้าตื้นเขินและ มีวัชพืชขึ้นปกคลุมทาให้การระบายน้าไม่สะดวก
ความต้องการของประชาชน
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ต้องการสร้างถนนคอนกรีต
, ลาดยาง, ถนนดินลูกรัง, วางท่อระบายน้า
๑.
2 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพิ่มขึ้น
๒. ความต้องการด้านแหล่งน้า
๒.๑ ให้มีการขุดคลองส่งน้า
๒.๒ ให้มีการก่อสร้างฝายน้าล้น
๒.๓ ให้มีการขยายเขตประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานทุกหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
๓. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร
๓.๒ ฝึกอบรมความรู้ ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
๓.๓ สนับสนุนเงินทุนพร้อมอุปกรณ์
๓.๔ ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. ความต้องการด้านสังคม
๔.๑ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ทั่วถึงทุกคน
๔.๒ ให้ความรู้ด้านการจัดศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
๔.๓ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ มีศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด
๔.๔ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ความต้องการด้านสาธารณสุข
๕.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
๕.๒ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
๕.๓ ให้มีการกาจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
๕.๔ ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, เด็ก, สตรี, และคนพิการ
๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑จัดประชุมประชาคมสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน กลุ่มสตรี,
กลุม่ อาสา อืน่ ๆ
๖.๒ จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๖.๓ ต้องการให้เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน และลูกจ้างของ อบต. มีการสนับสนุนทุน
ให้ศึกษาในระดับสูง
๗. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๑ เพิ่มมาตรการควบคุมการปล่อยน้าเสียจากโรงงาน , ประชาชนในพื้นที่ลงสู่แหล่ง น้าและพื้นที่การเกษ
๗.๒ ฝึกอบรมจัดตั้งประชาชน เยาวชน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๓ ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน และกาจัดวัชพืช
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5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
การจัดทาแผนอัตรากาลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์นั้น
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและกาหนดแนวทางการจัดทาแผนอัตรากาลัง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจาปี
2561 – 256 5 ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โคกเริงรมย์คือ “โครงสร้างพื้นฐานครอบคุลม ชุมชนเข็มอย่างยั่งยืน ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” ประกอบ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัย
ด้านอาหารและน้า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจาเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จากัด การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตาบลโคกเริงรมย์
เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของตาบลโคกเริงรมย์ ได้กาหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
# ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน #
- การพัฒนา
ก่อสร้าง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนน ท่อระบายน้า ขุดลอกคลอง สะพาน และ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
- ก่อสร้าง และปรับปรุงระบบประปา
- พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ
# ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต #
- การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์
- เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
- การสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ปุวยเอดส์
- การส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
# ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม#
- การจัดการและสนับสนุนการศึกษา
- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
# ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม#
- ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดการระบบบาบัด และกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
# ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร#
- ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบล

-14และองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1))
1.2 ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
1.3 ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
1.4 ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3))
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
2.3 ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม 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 การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(มาตรา 16(19))
2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (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))
3. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
4.3 บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))

-๑54.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11))
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
4. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มาตรา 67(7))
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
5. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 บารุงรักษาศิลปะ 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))
6. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
7.1 สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา
45(3))
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน
(มาตรา 16(16))
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17(3))
7.5 การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7
ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถ
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
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๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง
ที่ต้องดาเนินการ ได้แก่
ภารกิจหลัก
๑. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๔. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. การพัฒนาการเมืองการบริหาร
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
วิเคราะห์อัตรากาลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (
SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
สาหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กร การวิเคราะห์
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุป
สรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมี
แรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มี
จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา
2 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่
1.1 S มาจาก Strengths
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุทธ์
1.2 W มาจาก Weaknesses
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่
2.1 O มาจาก Opportunities
หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์
หรือส่งเสริมการ ดาเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
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ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
2.2 T มาจาก Threats
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหารจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ (ระดับตัวบุคลากร)
จุดแข็ง S

จุดอ่อนW

1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต.

1. ขาดบุคลากรตรงตามตาแหน่งเป็นจานวนมาก

2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – ๔๐ ปี เป็นวัยทางาน

๒. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.

3. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้

๓. ปฏิบัติงานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า

ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ
๔. ขาดการส่งเสริมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม
๕. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หลายตาแหน่งทาให้ขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดผล
เสียต่อองค์กร
๖. การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบระเบียบวินัย
๗. สภาพแวดล้อมในการทางานและบรรยากาศใน
การทางาน ระบบงานทาให้ขาดแรงจูงใจและขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
๘. พนักงานขาดการติดต่อประสานงานกันทาให้
เกิดผลเสียต่อองค์กร
๙. มีภาระหนี้สิน

-๑๘โอกาสO
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานง่ายขึ้น
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน

ข้อจากัดT
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน
3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
4. ขาดความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้น

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ (ระดับองค์กร)
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต. 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
ทางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน
3. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบแออัด
๔. ผู้นาหมู่บ้านและประชาชนให้ความร่วมมือน้อยใน
การพัฒนาอบต.
โอกาสO
1. มีความคุ้นเคยกันทุกคน
๒. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี

ข้อจากัดT
1. มีระบบอุปถัมภ์และละเว้นการปฏิบัติการ
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยาก
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ
ของ อบต.
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชากร และภารกิจ

-๑๙-

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดาเนินการดังกล่าว โดยกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกาหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และใน
ระยะต่อไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณ
งานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกกาหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

(๒๕๖๑-๒๕๖๓)

(๒๕๖๔-๒๕๖๖)

๑. สานักงานปลัดอบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ

๑. สานักงานปลัดอบต.
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
๑.๒ งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ

๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

๑.๓ งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานอานวยการและประสานงาน
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

หมายเหตุ

-๒๐โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

(๒๕๖๑-๒๕๖๓)

(๒๕๖๔-๒๕๖๖)

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ยานพาหนะ
๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้า

๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ยานพาหนะ
๓. กองช่าง
๓.๑ งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้า

หมายเหตุ

-๒๑โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

(๒๕๖๑-๒๕๖๓)

(๒๕๖๔-๒๕๖๖)

๓.๔งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
๔.๓ งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดมูลฝอยและน้าเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานงานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๕.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
๕.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ

๓.๔งานผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม
๔.๒ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
๔.๓งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานกาจัดมูลฝอยและน้าเสีย
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๑ งานบริหารการศึกษา
- งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานงานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๕.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
- งานประสานกิจกรรม
- งานส่งเสริมการศึกษา
๕.๓ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ

หมายเหตุ

-๒๒–
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

(๒๕๖๑-๒๕๖๓)

(๒๕๖๔-๒๕๖๖)

๖. กองสวัสดิการสังคม
๖.๑ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและ
พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
๖.๒ งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

หมายเหตุ

๖. กองสวัสดิการสังคม
๖.๑ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและ
พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล
๖.๒ งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

8.2 การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ ได้วิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง จากภารกิจปริมาณงาน
ที่จะดาเนินการในแต่ละ ส่วนราชการใน ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า โดยแต่ละส่วนราชการมีปริมาณและอัตรากาลังที่
ต้องการ ดังนี้
๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปริมาณงาน 11.23 /อัตราที่ต้องการ 11 คน
๒. กองคลัง ปริมาณงาน 11.62 /อัตราที่ต้องการ 5 คน
๓. กองช่าง ปริมาณงาน 9.51 /อัตราที่ต้องการ 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 /อัตราที่ต้องการ 3 คน
ดังนั้น เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ และ
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงกาหนด
อัตรากาลังในกรอบอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้

-๓๑๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจกรรมโรงเรียน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานก่อสร้าง
- งานออกบและควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

- งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด

-๓๒-

หัวหน้าสานักงานปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)

งานบริหารงานทั่วไป
-นักทรัพยากรบุคคล ชก./ชก.
(ว่าง)
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1)
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (1)
- นักการภารโรง (ว่าง)
- คนครัว (๑)
- ยาม (1)
- พนักงานขับรถกู้ชีพ (๑)

งานนโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชก (1)

งานกฎหมายและคดี
................................

ระดับ

อานวยการต้น

ชานาญการ

ปฏิบัติการ

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

จานวน

๑

๑

๑

๑

๑

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- จพง.ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปง (1)
- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (1)

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

ทั่วไป

๒

๔

-๓๓โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองคลัง

ผู้อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)

งานบัญชี
................................

งานการเงิน
- นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก/ชก (ว่าง)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี (1)

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
- เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ชง. (1)

ระดับ

อานวยการต้น

ชานาญการ

ปฏิบัติการ

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

จานวน

๑

-

๑

๑

๑

งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
- เจ้าพนักงานพัสดุ
ปง/ชง(ว่าง)

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

ทั่วไป

๑

-

-๓๔โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองช่าง

ผู้อานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา ชง (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ว่าง)

งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
................................

งานประสานงาน
สาธารณูปโภค
................................

ระดับ

อานวยการต้น

ชานาญการ

ปฏิบัติการ

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

จานวน

๑

-

-

๑

-

งานผังเมือง
................................

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

ทั่วไป

๑

-

-๓๕โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

งานอนามัยและควบคุมจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

งานรักษาความสะอาด

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- พนักงานขับรถ (๑)
- คนงานประจารถขยะ (๔)

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

-นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก
(กาหนดเพิ่ม)

ระดับ

อานวยการต้น

ชานาญการ

ปฏิบัติการ

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

จานวน

๑

-

๑

-

-

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
-

พนักงานจ้างทั่วไป
๕

-๓๖โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1)

งานบริหารการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา ปก (๑)

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งานกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเริงรมย์
- ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
(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.โคกเริงรมย์
- ครู (คศ.2) (1)
-ครู (คศ.๑) (2)
- ผู้ดูแลเด็ก (๑)

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

ระดับ

อานวยการต้น

ชานาญการ

ปฏิบัติการ

ครู

ลูกจ้างประจา

จานวน

๑

-

๑

๙

-

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

ทั่วไป

๒

๑

-๓๗โครงสร้างกรอบอัตรากาลัง กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น (1)

งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี
................................

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (ว่าง)
- คนงานทั่วไป (๑)

ระดับ

อานวยการต้น

ชานาญการ

ปฏิบัติการ

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

จานวน

๑

-

๑

-

-

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ

ทั่วไป

-

๑

-๔๒-

๑๒.แนวทางการพัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ได้จัดทาแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ๓ ปี รอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖4-๒๕๖6 โดยให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทา
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคนทุกตาแหน่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีในการพัฒนา
บุคลากรดังกล่าว เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการมอบหมาย
หน้าที่การงานของผู้บังคับบัญชาและติดตามประเมินผล เป็นต้น

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเริงรมย์ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้
พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. พนักงานและลูกจ้างทุกคน ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
๒. พนักงานและลูกจ้างต้องปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสังการในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขื่นหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ทาง
ราชการหรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนคาสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่ง ผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตาม
๓. พนักงานและลูกจ้าง ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
๔. พนักงานและลูกจ้าง ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่น
แกล้งกันและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานและลูกจ้างด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติงาน
๕. พนักงานและลูกจ้าง ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่
ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ภาคผนวก

