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๑. หลักการและเหตุผล   
การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 

เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงิน เดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงเค็ง  จะสิ้นสุดลงในวันที่  30  กันยายน  2560    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  จึงจ าเป็นต้อง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563   ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลัง
ฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่องโดยใช้
หลักการและวิธีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  ดังนี้ 

  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด 
อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก 
ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ 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 าบลจังหวัดขอนแก่น  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเค็งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  จึงได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561–2563ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงคแ์ละ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๒.๑วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งมีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งมีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายดงเค็ง มายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
  ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบดงเค็ง สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
  ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

ก าลังคน ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร 

สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 
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3. กรอบแนวคิดขอบเขต ความส าคัญ  และกระบวนการ ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง๓ ปี 

3.๑กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 
 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ

การวางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนด
กรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

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

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
ก าลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ



๖ 

 

  
 

วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิ ธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การ
วางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร
ต่อไป 

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

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเค็ง ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ก าหนดต าแหน่ง แตล่ะประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

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

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

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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สดัสว่นของขา้ราชการและพนกังานจา้งภายใน

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงเค็ง

11%

67%

22% ขา้ราชการ

พนกังานจา้งตา ภารกจิ

พนกังานจา้ง ั ว  

 
 
                       (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

                        การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ 
ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเค็ง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้
สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ 
ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักปลัด อบต. คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดอบต. ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการ
วางแผน  นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
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 - กองคลังคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนม ี

 - กองช่างคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่
ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 

History ForecastToday

�                                      Can't measure workload by just looking at history 

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

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

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                           �   

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

      �                                    

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning 

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

กระจกด้านที่ 1Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
เค็ง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็น
การพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ เงิน
และบัญชี  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการเงินและบัญชี  ฯลฯ  จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองคลังเพ่ือ
แก้ไขปัญหา และบริการให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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กระจกด้านที่ 2Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมี
การพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

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

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

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ดงเค็ง 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ 
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  
ดังนี้ 

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

 
หมายเหตุ 
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1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง(ที่
ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่
ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  (การตรวจประเมิน 
LPA)  

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง พิจารณา
ทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักปลัดอบต.  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเค็ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง และหัวหน้าส่วน
ราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเค็ง  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนด
ทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสองห้อง  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนธาตุ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้าน
ประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 
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  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสองห้อง  และ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนธาตุ  ซ่ึงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   
ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนด
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการ
ก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2561 – 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  
หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และ จ านวน ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2561 – 2563  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 
ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบ และท าให้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
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3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปีประจ าปี 

งบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน  ปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล  หัวหน้าสวนราชการเป็นคณะท างาน  มีนักทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ  จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1  วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจใหแ้ก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

 3.2.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่างๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง โดยให้หัวหน้า
ส่วน ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ
และ อ านาจหน้าทที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบลใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไม
เกิน ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย 

 3.2.๗ ให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 

 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
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3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเค็งสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วย
ท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

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

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
ก าลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับ
ทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเค็ง เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

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

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดงเค็ง  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งเช่น กฎระเบียบ 

การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน 
ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
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   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง และส่ง
คณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 

   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น 

   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า
งบประมาณ 2561 – 2563   

   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งจัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 
อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 

 
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ต าบลดงเค็ง 

 
วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
10  ส.ค.60 แต่งตั้งคณะท างาน  
29 ส.ค.60 ขอแผนอัตราก าลัง 3 ปี อบต.ใกล้เคียง อบต.หนองสองห้อง  ,อบต.โนนธาตุ 
30 ส.ค.60 จัดส่งร่างแผนให้คณะท างานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
31 ส.ค.60 เสนอคณะอนุกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

3 ปี จังหวัดขอนแก่นพิจารณา 
 

ก.ย. 60 ก.อบต. จ.ขอนแก่น ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

 

ก.ย. 60 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต. ให้อ าเภอเพือแจ้ง 
อบต.  

 

ก.ย.60 ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.63 
ต.ค.60 รายงานและจัดส่งแผนอัตราก าลัง 3 ปี  อ าเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
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4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 

 จากการ ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งพบ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  4 ปี   ประจ าปี  2561 – 2564  
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแก้ไขให้ตรง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น 
                4.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง และ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลูกรังท าให้เกิดละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็น
เหตุให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามาก
พอสมควร 

2. ทางระบายน้ าล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าเหมืองส่งน้ ามีวัชพืชปก
คลุม ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ าเล็กท าให้การระบาย
น้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง บางหลังคาเรือนยังไม่มี
ระบบไฟฟ้า เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่ร่วมกัน
ยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคไม่ค่อยเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งจนท าให้
ระบบประปาเกิดความเสียหาย ช ารุด พัง ต้องท าการซ่อมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ 
และน้ าประปายังมีหินปูนผสมเป็นจ านวนมาก 

5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี บางครั้ง
เกิดปัญหาภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา บางพ้ืนที่พบปัญหาสภาพน้ ากร่อยไม่สามารถท านาได้ ไม่มีอ่างเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ล าคลองไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ หน้าแล้งบริเวณล าคลองจะแห้งขอด 

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงหมู่บ้าน ส่วน
การโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง เป็นต้น  

     4.2 ด้านเศรษฐกิจ  
 -ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง มีอาชีพหลัก คือ การท านา
รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  

    4.3 ด้านสังคม  
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้งท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
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4. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
5. ปัญหาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยถูกละเลยจากเยาวชน 
6. ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร  
7. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

   4.4  ด้านการเมืองการบริหาร  
1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งมีความ

เชื่องช้า 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

บริหารอย่างจริงจัง 
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดงเค็งไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

 
    4.5 ผลผลิตด้านสิ่งแวดลอ้มและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

-เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม 
การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช 
จนท าให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   4.6 ด้านสาธารณสุข 
-  ด้านสุขภาพอนามัย  
-  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

   4.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การส่งเสริมด้านการศึกษา  
-  การจัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
-  การให้ความชวยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
- การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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5. ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็งนั้น 
ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
2561 – 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลดงเค็งคือ  “การ
คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง คนฉลาดมีคุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”  ประกอบ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความ
ปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  
ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้
ต าบลดงเค็งเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลดงเค็ง   ได้ก าหนดไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

# ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า/ โครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม # 
1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ต่างๆในพ้ืนที่ เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ า ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรคมนาคมสะพาน ท่อลอด
เหลี่ยม  คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้าง ป้ายจราจร กระจกโค้ง
ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

2. การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
3. การบ ารุง รักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างพัฒนาและ

ปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ าล าคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

# ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง# 
การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการ 

พัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ   
# ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการ
กีฬา# 

1. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 
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2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา 
การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

# ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี# 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา 
การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

# ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน# 

    -สร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

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

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
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2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(มาตรา 68(4)) 

2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

2.5 กา รป รั บ ป รุ ง แ หล่ ง ชุ ม ช นแ อ อั ดแ ละกา ร จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  
(มาตรา 16(2)) 

2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16(5)) 

2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล  
(มาตรา 16(19)) 

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 พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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 คุ้ มครอง  ดู แล  และบ า รุ ง รั กษาทรั พยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  
(มาตรา 67(7)) 
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5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง 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. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง จะด าเนินการ มีดังนี้ 
6.1 ภารกิจหลัก 

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6.1.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยัง
บอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

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

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

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
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หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง (ระดับตัวบุคลากร) 
 

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

จุดอ่อนW 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

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

ข้อจ ากัดT 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาสO 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัดT 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ ที่ มี จ า กั ดท า ใ ห้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พูนความรู้ ใ ห้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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8.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 8.1 การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ
ดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อ
มีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป โดยเริ่มแรกก าหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 
    

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
(ปีงบประมาณ 2561-2563) 

หมายเหตุ 

1. ส านักปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานกฎหมายและคดี 

1. ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2 งานนโยบายและแผน 
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานกฎหมายและคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 

 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 

  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

4.  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 

  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

 

5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 
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8.2 การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง
จากภารกิจที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต.ขอนแก่น) ได้มีมติในที่ประชุม 
เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  ปัจจุบันมี  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน เป็นผู้ช่วย
เหลือ โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ 1 หน่วยงาน  มีบุคลากรในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  

1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 พนักงานส่วนต าบล      จ านวน          8   อัตรา  
1.2  พนักงานจ้าง       จ านวน          7   อัตรา 

                    2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล      จ านวน 5 อัตรา 
2.2   พนักงานจ้าง               จ านวน  2 อัตรา 

                   3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล      จ านวน          3 อัตรา 

               4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
4.1 พนักงานส่วนต าบล      จ านวน          2  อัตรา 
4.2 พนักงานครู                          จ านวน          4  อัตรา 
4.3 พนักงานจ้าง        จ านวน 3  อัตรา 

                  5. หน่วยตรวจสอบภายใน         จ านวน     1  อัตรา 
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 การก าหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2563  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง มี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา มีรองปลัด (นัก
บริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จ านวน 1 คน  และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง / อ านวยการ ระดับต้น ) 
4 ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละ
ส่วนราชการ  จ านวนคน  ที่ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล   และพนักงาน เพ่ือน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบ
สัด ส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวมและเมื่อน า
ปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง   
 

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน ลจ.ประจ า พ.ภารกิจ พ.ทั่วไป 

ส านักปลัด อบต. 

1.1 งานบริหารทั่วไป 2 - 2 3 
1.2 งานนโยบายและแผน 1 - 1 - 
1.3 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 - - - 
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 - - - 
1.5 งานกฎหมายและคดี 1 - 1 - 

กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 2 - - - 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 1 - 1 - 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 1 - 1 - 

กองช่าง 
 

3.1 งานก่อสร้าง 2 - - - 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร - - - - 

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  

4.1  งานบริหารการศึกษา 1 - 1  
4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 - 1 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 1 - - - 
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เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้น
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง มาก าหนด
ต าแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเค็งใน  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ า / โครงสร้างด้านพื้นฐานและทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
      2.ยุทธศาสตร์ด้านการประกอบอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                5.ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ที่ก าหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการน้ า / 
โครงสร้างด้านพื้นฐาน
และทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-เพ่ือการบริหารจัดการแหล่งน้ าท าการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
-เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
–เพ่ือให้หมู่บ้านเสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัย                                     
-เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง                        
-เพ่ือเป็นทางระบายน ้าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ าหลาก           
-เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้
มาตรฐาน                                                           
-เพ่ือปรับปรุงส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน               
-เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง                      
-เพ่ือติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง              
-เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่าง
ปลอดภัยและมีคุณภาพ                                          
-เพ่ือซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่างเพียงพอ                    

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
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-เพ่ือปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน           
-เพ่ือส่งเสริมอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ประกอบอาชีพตาม
แนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

.-ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น                                 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน                          
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืน
และลดค่าใช้จ่าย                                                  
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือ
น าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน                                    
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง 

- ปลัด อบต. 
-  หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
สังคม สุขภาพอนามัย 
ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า 
วัฒนธรรม ประเพณี 
การกีฬา 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี               
-เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน                              
-เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต                                                  
-เพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป    
-เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง                             
-เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด                                                 
-เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออก
ก าลังกาย                                                           
-เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น                                               
-เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

 

- ปลัด อบต. 
- หน.ส านักปลัด 
-ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
- นักวิชาการศึกษา 
- นักพัฒนาชุมชน 
-เจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณ
ภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาองค์การและ
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

 - เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดแีละเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพรัพยากรบุคคล 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  5
ยุทธศาสตร์สร้างความ
พร้อมของต าบลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

  -เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนทั งภาครัฐ 
เอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนทุกคนให้มีความรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ในปี 2558 

รองปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด 
 

 
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ระหว่างปี 2561– 2563 

  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ต าแหน่งที่ใช้ในการก าหนดและจัดท าแผนอัตราก าลัง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเค็ง ที่มีในปัจจุบัน  ใช้ภารกิจงานที่มีเป็นตัวก าหนดเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ  2561 – 2563  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  จึงก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และส าฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนี้ 

ที ่ ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปีข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1 ปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่นระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -  
2 รองปลัด อบต. (นบห.งานท้องถิ่นระดับตัน) 1 1 1 1 - - -  
3 ส านักปลัด อบต.         

 ๓.๑ หวัหน้าส านักปลัด อบต. 
(นบห.งานทั่วไป ระดับต้น) 1 

 
1 

 
1 

 
1 - - - 

 

 งานบริหารทั่วไป         
 3.2 นักจัดการงานทั่วไป ชก. 1 1 1 1 - - -  
 3.3  นักทรัพยากรบุคคล ปก 1 1 1 1 - - -  
 3.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
 3.5  ตกแต่งสวน (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
 3.6 คนงาน (ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - -  
 3.7 นักการ (ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  

 3.8  พ.ขับรถยนต(์ทั่วไป) 1 1 1 1 - - -  



๓๑ 

 

  
 

ที ่ ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปีข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

   งานนโยบายและแผน         
 3.9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปก. 1 1 1 1 - - -  
 3.10 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         
 3.11 นักพัฒนาชุมชน  ชก. 1 1 1 1 - - -  
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
 3.12จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 1 1 1 1 - - -  
 3.13จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง. 1 1 1 1 - - -  

   งานกฎหมายและคดี         
 3.14 นิติกร ปก.  1 1 1 1 - - -  
 3.15  ผช.นิติกร (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
4 กองคลัง         
 ๔.๑ ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นบห.งานการคลัง ระดับต้น) 
1 1 1 1 

- - - 
วา่ง 

   งานการเงิน         
 4.2 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 1 1 1 1 - - -  
 4.3 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 1 1 1 1 - - -  
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         
 4.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง. 1 1 1 1 - - -  
 4.5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
 4.6 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 4.7 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
5 กองช่าง         
 5.1 ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นบห.งานช่าง ระดับต้น) 
1 1 1 1 

- - - 
ว่าง 

  งานก่อสร้าง         
 5.2นายช่างโยธา  ชง. 1 1 1 1 - - -  
 5.3 เจ้าพนักงานธุรการ  ชง. 1 1 1 1 - - -  
  งานออกแบบและควบคุมอาคาร         



๓๒ 

 

  
 

ที ่ ส่วนราชการ/ต าแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
(เดิม) 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ ปีข้างหน้า 
เพ่ิม / ลด หมาย

เหตุ 
2561 2562 2563 2561 2562 2563 

6 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         
 6.1 ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
(นบห.งานการศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 

- - - 

 

 งานบริหารการศึกษา         
 6.2 นักวิชาการศึกษา ปก. 1 1 1 1 - - -  
 6.3 ผช.นักวิชาการศึกษา (ภารกิจ) 1 1 1 1 - - -  
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี         

 6.4 คร ู 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

 6.5 คร ู 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

 6.6 คร ู 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

 6.7 ครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

 6.8 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - - 

 6.9 ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

7 หน่วยตรวจสอบภายใน         
 7.1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. 1 1 1 1 - - -  

          
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

  
 

 
 

ตารางเอ็กเซล ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเอ็กเซล ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

  
 

ตารางเอ็กเซล ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 



๓๖ 

 

  
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดอบต. 

หัวหน้าส านักปลัด 
(     ิ      ท  ่ไ          ) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(     ิ                      ) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(     ิ      ช            ) 

กองการศึกษาศาสนาฯ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(     ิ      ศ ึษ          ) 

 

                                                              
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-งานตรวจสอบภายใน 

 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานนโยบายและแผน 
   - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานกฎหมายและคด ี
 

 

     - งานการเงิน 
     - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

   -  งานก่อสร้าง 
   -  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

 - งานบริหารการศึกษา 
 - งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและ      
   วัฒนธรรม 

 



๓๗ 

 

  
 

                                                            โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ส านักปลัด อบต.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 

 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

     1      5  2   3 1 3 

หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1) 

งานบริหารทั่วไป 
- นักจัดการงานท่ัวไป ชก (1) 
-นักทรัพยากรบุคคล ปก(1) 
- ผช.จพง.ธุรการ(คุณวุฒิ) (1) 
- ตกแต่งสวน(ทักษะ)(1) 
- คนงาน (ท่ัวไป)(1) 
- นักการ(ท่ัวไป) (1)  
- พนักงานขับรถยนต์ (ท่ัวไป)(1) 
 

งานนโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ปก (1) 
- ผู้ ช่ ว ย นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ ฯ
(คุณวุฒิ) (1) 

 
 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน ชก (1) 

 
 

 

 

 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- จพง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
ปง (2) 

 
 

 
 

งานกฎหมายและคด ี
- นิติกร ปก (1) 
- ผช.นิติกร(คุณวุฒิ)
(1) 
 



๓๘ 

 

  
 

 
โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  
 

 

 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

     1      ๑  3   2   

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (1) 

งานการเงิน 
- นักวิชาการเงินและบญัชี ชก (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1) 

 
 
 
 
 
 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง (ว่าง) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (คณุวุฒิ)

(ว่าง) 
 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) (1) 
 

 

 

 



๓๙ 

 

  
 

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
 

 
 
 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

     1        2      

ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ว่าง) 

งานก่อสร้าง 
- นายช่างโยธา ชง (1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ ชง (1) 

 
 
 
 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- 

 

 



๔๐ 

 

  
 

โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  
 
 

 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

     1  4    ๑     1 1 1 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (1) 

งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ปก  (1) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิ)  (1) 

 
 
 
 
 

งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ศพด.วัดชัยศร ี
-ครู (3) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1) 
- ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) (1) 
 

 

 



๔๑ 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

           ๑        

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก.(๑) 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 

 



๔๒ 

 

  
 

 
แทรกตารางเอกเซล ข้อ 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

  
 

แทรกตารางเอกเซล ข้อ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
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12. แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ก าหนดแนวทางการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดทุกระดับขั้น  

โดยมุ่งเน้นไปท่ีพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และ
ด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  กล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย โปร่งใส  
ในการท างาน  บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระหว่างหน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกันและเปิด
กว้างซึ่งการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร  มุ่งเน้นแก้ไข  ปัญหา
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ  การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ระบบ
ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยเปิดให้ประชาชน
ใช้บริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน  ให้ข้อมูลผ่านไลน์  เว็บไซด์  
ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง   
มีการพัฒนาโดดเด่นในการจัดท าแผนที่ภาษี  และทันท่วงทีต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่    ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธาภพ และมีขีดความสามารถในการ
สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการจ้างอัตราก าลังเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนงานในด้านการคลังได้เป็นอย่างดี และ
ทันสมัย 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ตามแนวทางข้างต้นนั้น 
ก าหนดใหทุ้กต าแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น  
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 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิงเล็งเห็นว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาด ารงต าแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเค็ง  ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้
พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  
อ านวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลัก
ของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ส่วนที่ 2 
- การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วน
ราชการ และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ 
- การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 
- การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
*************** 

         ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ได้ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่ง
ส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต. ขอนแก่น) 
        บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 4/
๒๕๕9  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ๒๕๕9 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล ปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการเป็นประเภทสามัญ   การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแจ้งให้อบต.ทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก ๐๐23.๒/2049ลงวันที่ 
11  เมษายน  2559  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, ๒๕๗, ๒๕๘ และ ๒๖๓  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.ขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเค็ง  จึงก าหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ  เพื่อรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล กฎหมายว่า
ด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนด
อ านาจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-00-1101-001 เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของพนักงานส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องที่
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้  
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่ส านักงานส่วนต าบล  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็น
เป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งการ
โดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
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  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-00-1101-002 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล รอง
จากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการ
มอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

1. ส านักปลัดอบต. มีหัวน้าส านักปลัดอบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-
2101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มไิด้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย
งานภายใน  ดังนี้ 

1.1 งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล 
(๒) สารบรรณกลางขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 (๓) การตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
 (๔) การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีในสังกัด 
 (๕) สวัสดิการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานส่วนต าบล                                                                                               

(๖) การต้อนรับและเลี้ยงรับรองต่างๆ   
 (๗) รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
 (๘) พัฒนาระบบการสารสนเทศ 
 (๙) เก็บรักษาหนังสือราชการ 
          (๑๐)  การท าลายหนังสือราชการ 
          (๑1) ควบคุมการลงทะเบียนค าสั่งและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๑2) สารบรรณของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 (๑3) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

              ด้านการบริหารงานบุคคล 
           (๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

(๒) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
(๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
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(๔) ทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
(๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
(๖) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
(๗) ขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
(๘) พัฒนาบุคลากร 
(๙) เลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  

 (๑๐) ประกันสังคมพนักงานจ้าง 
 (๑๑) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 (๑๒) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.๒  งานนโยบายและแผน   โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย  การควบคุม ก ากับดูแล  และ
อ านวยการการด าเนินงานของงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพ่ือประกอบในการก าหนดนโยบาย   
(๒) การประสานแผน  ประมวลแผน  จัดท าแผน พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน   
(๔) การวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
(๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๖) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

          1.๓. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริม
สวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- ศูนย์ฝึกอาชีพ 
- ส่งเสริมอาชีพอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การตลาด 
- การจัดท าบัญชี / การออม 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- อบรมสัมมนา 
- ทัศนาศึกษาดูงานชุมชน 
- ประสานองค์กรเพ่ือพัฒนา 
- ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ และห้องสมุดชุมชน 
- สวัสดิการผู้สูงอายุ 

           - การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
 (๒) การตรวจอาคารสถานที่ท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
 (๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
 (๔) การควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 
 (๕) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
 (๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
 (๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
 (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
 (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
 (๑๐) การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 (๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับ
สาธารณภัยต่าง ๆ 
 (๑๒) การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๑๓) การฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
 (๑๔) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
 (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมาย 
และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 
           (๑๖) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.5  งานกฎหมายและคดีมีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) การด าเนินคดี  ฟ้องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) การสอบสวนและวินัยพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) การตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
(๔) การจัดท านิติกรรมสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๕) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
2. กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง05-3-04-2102-

001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
จ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน 
การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการ
เบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 



๕๓ 

 

  
 

๒.๑ งานการเงิน   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
 (๒) การจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
 (๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
 (๔) การจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
 (๕) การจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ  

(๖) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่เก่ียวกับ    

(๑) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และจัดหา
รายได้อ่ืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
 (๓) การวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษี
บ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
 (๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
 (๖) การจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 (๗) การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ ค าร้องภายในก าหนด 
และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของแต่ละปี 
 (๘) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในก าหนด 
 (๙) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี   ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนภายใน
ก าหนด 
 (๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ 
และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
 (๑๑) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 (๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้ 

(๑๓) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     ๒.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) การซื้อและการจ้าง 
 (๒) การซ่อมและบ ารุงรักษา 
 (๓) การจัดท าทะเบียนพัสดุ 
 (๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
 (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
 (๖) การจัดท าบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์                                      
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 (๗) การจัดท าประกาศประกวดราคา 
 (๘) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 (๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
 (๑๐) การจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 

(๑๑) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 05-3-05-2103-001 

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ 
ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ 
การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 

3.1 งานก่อสร้าง   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
           (1)  การก่อสร้างถนน     ทางเท้า      และสิ่งติดตั้งอ่ืน  ๆ

(๒) การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
(๓) การซ่อมบ ารุงถนน   ทางเท้า 
(๔) การควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
(๕) การประมาณราคาเก่ียวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
(๖) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๗) การรับส่งหนังสือในกองช่าง 
(๘) ควบคุมงานก่อสร้างออกแบบและส ารวจสถานที่ก่อสร้าง 

 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
(1)ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
(2)การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(3) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
(4) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
(5) การส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ    ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
(6) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
(7) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(8) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
(9) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 

 (10) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 05-3-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  และงานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 

 4.๑ งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
 (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
 (๓) งานประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 (๔) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 (๕) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาเทศบาลสัมพันธ์และประสานงาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจ าปีทุกประเภท 
 (๖) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
 (๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 (๘) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

(๑๐) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
 (๑๑) การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม 
 (๑๒) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
 (๑๓) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างองค์กรหรือ
หน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ 
 (๑๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรม 
 (๑๕) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
 (๑๖) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 (๑๗) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี 
(1)การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (2)ส่งเสริม  สนับสนุน  ด้านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากรให้แก่บุคคล  ครอบครัว หน่วยงานสถาน

ประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล  ให้ได้รับการพัฒนาและสามารถจั ดการศึกษา
ปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม 
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(3)จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองค์ความรู้โดยให้ความส าคัญทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม  และ
กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา 

(4)จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และธรรมชาติของวัยของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

(5)จัดให้มีระบบความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครองครอบครัวสถานประกอบการ  
องค์กรหรือสถาบันอื่นในท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(6)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  การจัดสื่อการเรียน เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยผู้เรียนผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

(7) จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนช่วยบริจาคทรัพย์สินและ

ทรัพยากรอ่ืน รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ 

ได้รับมอบหมาย 
 (๑0) การด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 5. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล    
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการ
ท าประโยชน์จากทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนต าบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่         ตุลาคม  พ.ศ.2560 

 

  

 

 

                                               (นายเชาวฤทธิ์  ช่างเกวียน) 

                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 

เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
********************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ได้รายงานขอความเห็นชอบก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.ขอนแก่น)  
  บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่  
๙/25๖๐ เมื่อวันที่ 2๖กันยายน  ๒๕๖๐  เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  ๓ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-256๓  ซึ่งแจ้ง
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก๐๐23.๒/ลงวันที่ 29 กันยายน 25๖๐ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๔, ๑๗, ๑๘, และข้อ ๑๙ แห่งประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที ่ ระดับ จ านวน ตั้งแต่วันท่ี หมายเหต ุ

1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-001 กลาง 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

2 รองปลัด อบต.(นักบรหิารงานท้องถิ่น) 05-3-00-1101-002 ต้น 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 ส านักปลัด อบต.      
3 หน.ส านักปลัด อบต.(นักบรหิารงานท่ัวไป) 05-3-01-2101-001 ต้น 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 งานบริหารทั่วไป      

4 นักจัดการงานท่ัวไป 05-3-01-3101-001 ปก./ชก. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

5 นักทรัพยากรบุคคล 05-3-01-3102-001 ปก./ชก. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

6 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 01-ภ-001 คุณวุฒิ 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

7 ตกแต่งสวน 01-ภ-002 ทักษะ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  
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8 คนงาน 01-ท-001 ทั่วไป ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

9 นักการ 01-ท-002 ทั่วไป 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

10 พนักงานขับรถยนต ์ 01-ท-003 ทั่วไป 1 ๑ ต.ค.๒๕๖๐  
 งานนโยบายและแผน      

11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 05-3-01-3103-001 ปก./ชก. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

12 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01-ภ-003 คุณวุฒิ 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน      
13 นักพัฒนาชุมชน 05-3-01-3801-001 ปก./ชก. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
14 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 05-3-01-4805-002 ปง./ชง. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

๑5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 05-3-01-4805-001 ปง./ชง. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 งานกฎหมายและคด ี      
๑6 นิติกร 05-3-01-3105-001 ปก./ชก. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

17 ผู้ช่วยนิติกร 01-ภ-004 คุณวุฒิ ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  
 กองคลัง      

18 ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

05-3-04-2102-001 ต้น 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 งานการเงิน      
19 นักวิชาการเงินและบญัช ี 05-3-04-3201-001 ปก./ชก. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

20 เจ้าพนักงานธุรการ 05-3-04-4101-001 ปง./ชง. ๑  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้      

21 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 05-3-04-4204-001 ปง./ชง. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  
22 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 04-ภ-005 คุณวุฒิ 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ      

23 เจ้าพนักงานพัสด ุ 05-3-04-4203-001 ปง./ชง. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

24 ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ 04-ภ-006 คุณวุฒิ 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 กองช่าง      
 งานก่อสร้าง      

25 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

05-3-05-2103-001 

 

ต้น 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  



๕๙ 

 

  
 

26 นายช่างโยธา 05-3-05-4701-001 ปง./ชง. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

27 เจ้าพนักงานธุรการ 05-3-05-4101-002 ปง./ชง. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
28 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา) 
05-3-08-2107-001 ต้น 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 งานบริหารการศึกษา      

29 นักวิชาการศึกษา 05-3-08-3803-001 ปก./ชก. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

30 ผช.นักวิชาการศึกษา 08-ภ-007 คุณวุฒิ 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 งานส่งเสริมการศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

 ศพด.วัดชัยศรี      

       
31 คร ู 40-2-0266 คศ.1 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐ อุดหนุน 

32 คร ู 40-2-0480 คศ.1 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐ อุดหนุน 

33 ครูผูดู้แลเด็ก 40-2-0481 ครูผู้ช่วย 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐ อุดหนุน 

34 คร ู 40-2-0671 คศ.1 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐ อุดหนุน 

35 ผู้ดูแลเด็ก 08-ภ-008 ทักษะ 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  
36 ผู้ดูแลเด็ก 08-อ-001 ทั่วไป 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐ อุดหนุน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน      
37 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 05-3-12-2101-001 ปก./ชก. 1  ๑ ต.ค.๒๕๖๐  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ    ณ     วันที่   1     ตุลาคม     2560 

 
 

    
 
(นายเชาวฤทธิ์  ช่างเกวียน) 

                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 



๖๐ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
ที่.............../ ๒๕๖๐ 

เรื่อง  การจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕6๓ 
********************* 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  ได้ขอความเห็นชอบการจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕6๓  ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ขอนแก่น (ก.อบต.ขอนแก่น)  
 
 บัดนี้  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ ๙/25
๖๐  เมื่อวันที่ ๒๖กันยายน  25๖๐ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง จัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕6๓  ซึ่งแจ้งให้ อบต.ทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัด
ขอนแก่น ด่วนที่สุด  ที่  ขก ๐๐๒๓.๒/ ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  25๖๐ 
 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.ขอนแก่น) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง  จึงจัดบุคลากรลงสู่ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – ๒๕6๓  ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่      เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

                                
                  (นายเชาวฤทธิ์  ช่างเกวียน) 

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเค็ง 
 

 



๖๑ 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 


