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********************* 
๑. หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากการ
ก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  ประกอบองค์การบริหารส่วนต าบล
ลานดอกไม้ตก  จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ให้สอดรับและ
สัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่องใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากรในสังกัด โดยหลักการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังอยู่
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
  ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  
ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดย                  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ                    
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) ก าหนด 
  ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวิเคราะห์
ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จึงได้จัดท า                       
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564– 2566 ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๒.๑ วัตถุประสงค์จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน                   
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 
  ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตราก าลังคน 

ต าแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก มีอัตราก าลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญก าลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดท าแผนอัตราก าลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่
เปูาหมายในภาพรวมได้ 
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3. กรอบแนวคิดทฤษฎีขอบเขตความส าคัญและกระบวนการในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ป ี
กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 
 3.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตราก าลัง 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก าลังคนในภาพรวมขององค์กร               
ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาท างานให้บรรลุเปูาหมาย
องค์กร และด าเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการก าหนดกรอบอัตราก าลังใน
ความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการก าหนดจ านวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กรต้องการเพ่ือให้สามารถท างาน
ได้ตามเปูาหมายขององค์กร 

 International Personnel Management Association (IPMA)ให้ความหมายของการ
วางแผนก าลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
ก าลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการ
อย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ” โดยการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการก าลังในอนาคตที่จะท าให้องค์กรบรรลุภารกิจ 
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์กรต้องการบุคลากรประเภทใด จ านวนเท่าไร และรวมถึง
วิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่ก าหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกจาก
ภายนอกองค์กร ภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์การ”  

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผนก าลังคน
เชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ และ
อุปทานด้านก าลังคน เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานใน
เวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนาก าลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษา
ก าลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนก าลังคน ในคู่มือการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่า การวางแผนก าลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรม
หรืองาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับด าเนินการให้
เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และ
อุปทานก าลังงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิธีการที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าว
โดยทั่วไป การมีจ านวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจ านวน
อัตราก าลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม
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เพ่ือฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนก าลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซ่ึงทรัพยากร
มนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

จากค าจ ากัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจ านวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อใหอ้งค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

 3.2 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม

ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติ
ข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง (ตารางการวิเคราะห์น ามาจากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการ
บริหารก าลังคนภาครัฐ โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบต าแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น             
ระยะที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)) 

History ForecastToday

                                       Can't measure workload by just looking at history 

                                                Can't measure workload by just looking at forecast 

                              

                    

                                       

                                

        

       

           

        

•                         

                          

                            

         

•              Issues              

                               

                  360      

•                           

                 

•                             

              

•                       

                       FTE 

•                           

                          

                          

                  

•                        

                         

          Drivers 

 
จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการ
ผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American 
Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 
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จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

 FTE (Full Time 

Equivalent)

 Supply pressure

 360 degree+Issue

 Benchmarking

 Strategic 

Objective

 Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) 

มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของ
อัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล                   
ลานดอกไม้ตก บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยจะ
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึง
หากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะบรรจุให้
ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
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กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภทของพนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลัง
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  ได้ก าหนดอัตราก าลัง             
ในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วน
ราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ 
เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวณภาระ                      
ค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

9.1 เงินเดือน 
9.2 เงินประจ าต าแหน่ง 
9.3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
9.4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก มาค านวณเป็น

ภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้หลักวิธีการ
ค านวณดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่ง                      
คูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งในระดับแรกบรรจุกับ
อัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือนส่วนการประเมินการค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นให้ใช้อัตรา
เงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคนครอง 

1เดือน 30220 - - 1120 1110 1110 - - - 
 12เดือน 362640 - - 13440 13320 13320 - - - 

รวมทั้งป ี 362640 13440 13320 13320 376080 389400 402720 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก หน้า  7 
 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9740 
- - 

10250-9740=510 
49480-47990=1490 
(510+1490)/2 = 1000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49480 - - - 
ค่ากลาง 29610 - - - 

 12เดือน 355320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งป ี 355320 12000 12000 12000 367320 379320 391320 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง 
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้นสูงของระดับ
ต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือนส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการประเมิ นการค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 
 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 43300 7000 7000 1630 1630 1640 - - - 
 12เดือน 519600 84000 84000 19560 19560 19680 - - - 
รวมทั้งป ี 687600 19560 19560 19680 707160 726720 746400 

รายการ รวม 
เงิน      

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพ่ิมขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 22700 
7000 7000 

23830-22700=1130 
68640-66490=2150 

(1130+2150)/2 = 1640 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68640 - - - 
ค่ากลาง 45670 - - - 

 12เดือน 548040 84000 84000 1640 x 12 = 19680 - - - 
รวมทั้งปี 716040 19680 19680 19680 735720 755400 775080 

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 
เ ดื อ น  ส่ ว น ต า แ ห น่ ง ว่ า ง  ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ค า น ว ณ โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ก า ร เ งิ น เ ดื อ น ขั้ น ต่ า ข อ ง  ค ศ . 1  แ ล ะ 
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน(ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 รวมกันหารสอง
คูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 
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4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้ อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ ใช้ ในการแต่งตั้ งเป็นหลัก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน 
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 

1เดือน 15000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180000 - - 7200 7560 7800 - - - 

รวมทั้งป ี 180000 7200 7560 7800 187200 197760 202560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน 
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

 

1เดือน 11500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138000 - - 5520 5760 6000 - - - 

รวมทั้งป ี 138000 5520 5760 6000 143520 149280 155280 

 
กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอ่ืน 

(3) 

เงินเพิ่มข้ึน 
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป  

 

1เดือน 9000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108000 - - - - - - - - 

รวมทั้งป ี 108000 - - - 108000 108000 108000 

 
กรณี พนั ก ง าน จ้ า ง ต า มภ า รกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ เ งิ น จั ด ส ร ร  แล ะอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บ ล 

ลานดอกไม้ตก จ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรรเช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
โ ด ย ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  จั ด ส ร ร ค่ า ต อบ แ ท น ใ ห้  9 , 4 0 0  ค่ า ค ร อ ง ชี พ  2 , 0 0 0   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบล ลานดอกไม้ตก  
จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง กต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 บาท             
(กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 
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รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร 

อบต.
จ่าย 

เงินเพิ่มข้ึน 
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

 

1 เดือน 14,850 9,400 5,450 600 620 650 - - - 

 12 เดือน - - 65,400 7,200 7,440 7,800 - - - 
รวมทั้งป ี 65,400 7,200 7,440 7,800 72,600 80,040 87,840 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามาค านวน
เป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้ทราบ
จ านวนและยอดคนปัจจุบัน 

กระจกด้านที่ 3   Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ FTE ต้องมี
การพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ลานดอกไม้ตก 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวนระยะเวลา
ที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 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 
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 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลานดอกไม้ตก (ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนที่ต้องใช้  ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ให้ ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขอ งองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลานดอกไม้ตก  (การตรวจประเมิน LPA)  
 

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

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงาน
ในแต่ละส่วนราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  
งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก พิจารณาทบทวนว่าการก าหนด
โครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัด   
กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ตระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วนราชการ ล้วน
เป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้ส่วนราชการ และ
หน่วยงานบรรลุเปูาหมายได ้

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 
เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสม
ขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ 
วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา  โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       
ลานดอกไม้ตก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก และ
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง
และก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
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กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
เดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมภู องค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรมและ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน 
จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

 
  จากแผนภูมิเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพชรชมภู องค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรม และองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้  ซึ่งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มี ประชากร  ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน  จะพบว่า 
การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไร ดังนั้นในเรื่องของการ
ก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว  การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2564– 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง                      
ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่ง  ซึ่งจ านวน/ปริมาณคนที่มีอยู่ขณะปัจจุบัน  ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้                       
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง อยู่ระหว่างด าเนินการโอนย้าย ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด                  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) และเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รวมจ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ขอ โอนย้ายมา              
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และต าแหน่งนายช่างโยธา ปง./ชง. จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์           
รับโอนคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564– 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมขึ้น 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

  



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
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3.3 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนดอัตรา
ก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น               
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ลานดอกไม้ตกสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่ง                  
จะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรง
ลงได ้

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการวางแผน
ก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานดอกไม้ตก เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา
และฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง                
การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
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 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
   3.4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล              

ลานดอกไม้ตก  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตกเช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก และ            

ส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี      

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร  
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ า

งบประมาณ 2564 – 2566 
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว                  

รายงานให้อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 -2566 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัก าแพงเพชร 

วัน เดือน ปี รายการที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
กรกฎาคม 2563 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

อัตราก าลัง อปท. ข้างเคียง 
อบต.เพชรชมภู 
อบต.ทรงธรรม 
อบต.ลานดอกไม้ 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2563 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
และประชุมคณะกรรมการฯ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์              
ภาระงาน  อัตราก าลังที่มีอยู่ และพิจารณา
ปริมาณงานที่เกิดขึ้น เหตุผลความส าคัญ               
ของการก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 

สิงหาคม 2563 ส่งร่างแผนอัตราก าลัง ขอความเห็นชอบ 
ก.อบต.จังหวัด และ ก.อบต.ประชุมพิจารณา 

เสนอ ก.อบต.จังหวัดก าแพงเพชร 

กันยายน 2563 ก.อบต.จังหวัด แจ้งมติให้ อปท.ทราบ ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง มีผล 1 ต.ค.63 
1 ตุลาคม 2563 แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 

2564 -2566 มีผลบังคับใช้ 
อบต.ลานดอกไม้ตก ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 -2566  

 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
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4.สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก                      

พบปัญหาและความต้ องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  4  ปี   ประจ าปี  256 4– 2566 
แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการด าเนินการแก้ไขใหต้รง กับความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง เช่น 

4.๑  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน    
-  การกอ่สร้างและปรับปรุงถนน  ท่อน้ าหรือรางระบายน้ ายังไม่ทัว่ถึง  
-  การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค  
-  การขยายเขตและการติดตั้งระบบไฟฟายังไมทั่วถึง 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ  
-  ประชาชนว่างงาน  และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
-  การขาดเงินทุน และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
-  ประชาชนขาดความรู้เพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ิมเติม 

4.3 ด้านสังคม  
-  การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
-  การส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
-  การจัดหาสถานที่  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการออกก าลังกายในชุมชนมีไม่เพียงพอ  
-  การดแูล  และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
-  การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  
-  ปัญหายาเสพติด  
-  การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยังไม่ทั่วถึง  

4.4  ด้านการเมืองการบริหาร  
-  ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  การรับทราบขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ  
-  พนักงานส่วนต าบล คร ูลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการท างาน                

ใหต้อบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
-  การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4.5 ผลผลิตด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
-  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
-  การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  
-  การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
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-  การตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดลอม  
-  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.6 ด้านสาธารณสุข 
-  ด้านสุขภาพอนามัย  
-  การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ 

4.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การส่งเสริมด้านการศึกษา  
-  การจัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
-  การใหค้วามชวยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
- การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  รักษาขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 การวิเคราะห์อัตราก าลังคนขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก   
 องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ยึดหลักวิธีวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังคน จากคู่มือ
วิเคราะห์อัตราก าลังของส่วนราชการของส านักงานพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. น ามา
ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ต าแหน่งของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ใช้หลักบันได  
8 ขั้น 

การวเิคราะห์อัตราก าลังคนในองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  
แบบบันได 8 ขั้น 
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 บันไดขั้นที่ 1 การวางแผนงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี                    
เพื่อพิจารณากรอบอัตราก าลัง ของบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย   

       1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    คณะกรรมการ 
 3 ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 
 4 ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
 5 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
 6 หัวหน้าส านักปลัด     คณะกรรมการ/เลขานุการ 
 7 นักทรัพยากรบุคคล              ผูช้่วยเลขานุการ 
 

  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ตาม

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผู้บริหารและ สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลานดอกไม้ตก 

 2. ก าหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ ตามอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน 

 3. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม กับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 

 ๔.ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก โดยให้หัวหน้าส่วน 
ราชการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและ อ านาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าใน
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง 

 ๕.ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจ้าง จ านวนต าแหนงให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาน
ดอกไม้ตก 

 ๖. จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓  ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกิน ร้อยละสี่สิบ
ของงบประมาณรายจ่าย 

  ๗. ใหพ้นักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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 บันไดขั้นที่ 2 การพิจารณานโยบายการบริหารก าลังคนภาครัฐ 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จัดท าตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าแพงเพชร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปั จจุบัน และการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ใช้หลักการด าเนินการควบคู่กับหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564– 2566 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก มีหลักในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัย             
ด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหา
ในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากั ด             
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์และต้องสอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ดังนี้ 
  # ยุทธศาสตร์ที่  1  มาตรฐานการคมนาคม # 
   - การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับก ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ
ปลอดภัย  เช่น  ปูายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชน 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ# 
   - การพัฒนาด้านการศึกษา  การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก 
ยาเสพติด  ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   - การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน  และมีรายได้ที่
มั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
   - การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภคการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ   
สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการ
พ้ืนฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 3  เกษตรกรรมยั่งยืน# 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   
การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
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- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน   
ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปุาไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติ ฯลฯ 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโปร่งใส# 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
 

 บันไดขั้นที่ 3 การเก็บข้อมูลยุทธศาตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก มียุทธศาสตร์ในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการ               
ในองค์กรแล้ว จึงด าเนินการก าหนดเปูาประสงค์และภารกิจของหน่วยงานเพ่ือที่จะให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่า            
ในยุ ทธศาสตร์ แต่ ละยุทธศาสตร์  มี เปู าประสงค์ อย่ าง ไร  และองค์ การบริ หารส่ ว นต าบลลานดอกไม้ ตก  
จะก าหนดต าแหน่งใด เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาประสงค์นั้น และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  
มีอัตราก าลังในการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นเพียงพอหรือไม่ และยุทธศาสตร์ใดที่มีคนเกินความจ าเป็นเพ่ือ                         
ที่คณะกรรมการจะได้ปรับเกลี่ยต าแหน่งในกรณีต าแหน่งว่าง นั้นเพ่ือรองรับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 
3 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ภายใต้ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ  4 ส่วนราชการ 

การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนด                
สายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  
การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก                      
ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถ
บริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ                    
วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ส านักปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการ
ที่มิได้ก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าร่างข้อบัญญัติต าบล การจัดท า
ทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การให้ค าปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการเกี่ยวกับ
อนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยมีโครงสร้างงานในส านักงานปลัด ดังนี้ 
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 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานนโยบายและแผน 
 1.3 งานกฎหมายและคดี 
 1.4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 งานการเจ้าหน้าที่ 
 - ส านักปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วน

ต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  นโยบาย 
อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 

 2. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท เกี่ยวกับ
การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การน าส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล รวบรวม
สถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและน าส่งรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรร
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การพัฒนารายได้  
การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานการเงินและบัญชี 
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- กองคลังคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน

ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ                 
การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
สายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่             
แต่ละคนมี 

 

 3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง               
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

   3.1 งานก่อสร้าง 
3.2 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
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- กองช่างคุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  
การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา      

การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาต าราเรียน  การวางแผน
การศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงาน                   
ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
  4.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  - กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ

บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  
การบริการสาธารณะ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่
ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์              
ทีแ่ต่ละคนม ี
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การจัดอัตราก าลังเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
มาตรฐานคมนาคม   

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และ
จัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ปูาย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ประชาชนมีคุณภาพ   

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ปูองกัน โรคติดต่อให้บริการด้าน
ทันตกรรม  การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจาก            
ยาเสพติด  ทั้งชุมชน  โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน  

- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการและสิ่ งเสริมการศึกษา               
นอกสถานศึกษา ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- นักจัดการงานทั่วไป(ลจ.ปจ.) 
- ครู /ผช.ครู/ ผดด 

- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริม
การประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง พัฒนา
และสนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี  คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส 

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- พนักงานสูบน้ า 

- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  
อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และมีการบริการพ้ืนฐานที่สะดวก
และเพียงพอ 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง  - นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างโยธา 
- จพง.ปูองกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เกษตรกรรมย่ังยืน 

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทาง
การเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนวทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาด
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร                      
การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร    

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
- พนักงานสูบน้ า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ต าแหน่งที่ก าหนดรองรับ 
 - พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  

หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้สามารถเก็บกักน้ าได้
ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ปุาไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นายช่างโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
บริหารจัดการโปร่งใส 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมฯ ทุกคนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เลื่อนขั้น 
เลื่อนระดับ บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา (รับโอน ย้าย เปลี่ยนสาย
งาน)       
 

- ปลัด อบต.  
- หัวหน้าส านักปลัด  
- นักทรัพยากรบุคคล 
 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และ
สถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้านงบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต.  
- ผอ.กองคลัง 
- นักวิชาการเงินฯ 
- นักวิชาการพัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- จพง.ธุรการ กองคลัง 
 

- รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผล
และตรวจสอบได้ และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 

 
 บันไดขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูลกระบวนการท างานจริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ได้พิจารณาภาระค่างานที่หัวหน้าส่วนราชการ ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูล พิจารณาประกอบกับใบก าหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION) และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
ต าแหน่งเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งที่ควรมี หรือทิศทางการควบคุมอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคตตลอด
ระยะเวลา 3 ปี   
 
 
 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก หน้า  23 
 

 บันไดขั้นที่ 5 การพิจารณาอุปสงค์ก าลังคน  
 หลังรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาที่แล้วมาแผนอัตราก าลังที่ใช้คือ แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก มีภารกิจด้านการศึกษา               
ที่เพ่ิมข้ึน และภารกิจด้านการเงินและบัญชีลดลง เบื้องต้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาอัตราก าลังที่ว่างเพ่ือเป็นการ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจและงานที่เพ่ิมข้ึนได้ เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้ 

อัตราก าลังที่ว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 
ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน วิธีด าเนินการในต าแหน่งว่าง 

1 ส านักปลัด หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) 

1 ขอโอนย้ายมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

2 ส านักปลัด เจ้าพนักงานธุรการ 
ปง./ชง. 

1 ขอโอนย้ายมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

3 กองคลัง ผู้ช่วย จพง.การเงิน
และบัญชี 

1 ยุบเลิก เนื่องจากมี นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งและเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย 

4 กองช่าง นายช่างโยธา 
ปง./ชง. 

1 คงต าแหน่งไว้คงเดิม เนื่องจากภารกิจงานมีอยู่ 
 

อัตราก าลังที่ยังมีไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นในภารกิจงานโดยผ่านการพิจารณาปรบัเกลี่ยต าแหน่งจาก
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

ล าดับ ส่วนราชการ ต าแหน่ง จ านวน ปีที่
ต้องการ 

เหตุผลและความจ าเป็น 

1 กองการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงาน
จ้างทั่วไป) 

1 2564 เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ลานดอกไม้ตก ปัจจุบันมีต าแหน่งครู จ านวน 2  อัตรา 
และมีจ านวนเด็กท้ังหมด จ านวน 41 คน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก ในลักษณะบูรณาการสร้างสรรค์ ครบท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก ่ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญัญา
ไปพร้อมๆ กัน จัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมในการพัฒนาทุกด้าน ท้ังภายในและภายนอก
อาคารให้สะดวก มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กเป็นสื่อกลางในการสร้าง และปฏิบตัิ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย จึงขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 



แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก หน้า  24 
 

 บันไดขั้นที่ 6 การพิจารณาอุปทานก าลังคน 
 จากการส ารวจบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  พบว่ามีบุคลากรที่จะ

เกษียณอายุราชการ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 โดยจะเกษียณอายุราชการ                       
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา คือ ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับตน้) ประเภทบริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องจักรส าคัญในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก มีแนวทางในการรองรับกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ที่เกษียณ                     
3 แนวทาง ดังนี้ 

1. ก่อนการเกษียณ 60 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จะเตรียมการด าเนินการสรรหา
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือมาด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือให้ได้คนใหม่มาสานงานต่อคนที่เกษียณใน 1 ตุลาคม 
2566 ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด  

2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ในข้อ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จะสรรหาคนมาด ารง
ต าแหน่ง (เสนอชื่อเข้า ก.อบต.จังหวัดก าแพงเพชร) ภายหลังจากต าแหน่งว่าง ใน 60 วัน  (รวมข้อ 1 และ ข้อ 2                     
ได้ 120 วัน) 

3. หากองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ไม่สามารถด าเนินการได้ ทั้งข้อ 1 และ 2 แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จะรายงานต าแหน่งผู้บริหารว่าง ขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ซึ่งการด าเนินการเมื่อต าแหน่งว่างเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ ที่จะสามารถรักษาราชการแทนและปฏิบัติงานในระหว่าง
การสรรหาได้  
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องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก หน้า  25 
 

บันไดขั้นที่ 7 การก าหนดจ านวน/สายงานและประเภทต าแหน่ง 
 การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ใช้การวางกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่
ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ 
ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะ
งานของ องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มี
ความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง               
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด อบต.   
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ลูกจ้างประจ า :  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีกา รจ้าง
ลูกจ้างประจ าต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจาก      
ที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุราชการ โดย
ก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

  พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงาน
จ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 
การเปรียบเทียบอัตราก าลังบุคลากรสังกัด อบต.ลานดอกไม้ตก 
1.พนักงานส่วนต าบล  มีคนครอง  15 อัตรา ว่าง 3 อัตรา 
2.พนักงานครู  มีคนครอง 2 อัตรา 
3.ลูกจ้างประจ า อบต. 1 อัตรา  ถ่ายโอน 1 อัตรา 
4.พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา  
5.พนักงานจ้างทั่วไป อบต. 2 อัตรา ถ่ายโอน 1 อัตรา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก หน้า  26 
 

 

 บันไดขั้นที่ 8 คือการจัดท าแผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ใช้การ
วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจ                
ได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542                
อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ได้วิเคราะห์ภารกิจที่มีอยู่ เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดส่วนราชการรองรับ 
และให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 
 

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

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
การการซ่อม การสร้าง การบ ารุงรักษา 
ไฟฟูา ประปา สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่ 
ดังนั้น การก าหนดส่วนราชการรองรับ
ภารกิจในด้าน นี้ คือ กองช่าง  
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ภารกิจ ก าหนดส่วนราชการรองรับภารกิจ 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(มาตรา 67(6)) 
2.2 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่

อาศัย(มาตรา 16(2)) 
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 

ด้านส่ง เสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ทั้งด้วยสุขภาพพลานามัย และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดังนั้น การก าหนดส่วน
ร า ช ก า ร ร อ ง รั บ ภ า ร กิ จ ใ น ด้ า น                             
คือ ส านักปลัด โดยในส่วนของงาน
พัฒนาชุมชน 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

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

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

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านนี้เป็นการ
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมทั้งความปลอดภัยทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้วย  ดังนั้น การก าหนด
ส่ วนราชการรองรับภารกิจ เป็นการ
ประสานงานการปฏิบัติระหว่าง 2 ส่วน
ราชการ คือ กองช่าง และส านักปลัด               
ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ
ท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.5 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.6 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.7 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ภารกิจ   
ในด้านนี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและความ
เป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการก าหนด
ส่วนราชการรองรับด้านนี้ มีการประสาน
การปฏิบัติงานระหว่าง 2 ส่วนราชการคือ 
กองคลัง และส านักปลัด ในงานพัฒนาชุมชน 
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  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภารกิจในด้านนี้เกี่ยวข้อง
กับบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ 
ส านักปลัด และกองช่าง  

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 

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

ของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภารกิจใน
ด้านนี้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้นการ
ก าหนดส่วนราชการรองรับด้านนี้  คือ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
(มาตรา 67(9)) 
 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจใน
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการก าหนดส่วนราชการ
รองรับด้านนี้ คือ ส่วนราชการทุกกองใน
องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 
(ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และ       
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 
หมายเหตุ :  มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537     
                     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
                     สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
 
 ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ได้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และระบบ วิธีการท างานของระบบราชการ 4.0 มาเป็นกรอบของ
การด าเนินการจัดท าแผนอัตรากลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
วิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ        
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย  สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาพ และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1.4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

2. กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
2.3 มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ 
2.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
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3. THAILAND  4.0 
“ประเทศไทย 4.0”  เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศ  มีเปูาหมายให้ประเทศไทยเป็นที่มีรายได้สูง

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
ระบบและวิธีการท างานของระบบราชการ 4.0  คือ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล             

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ระบบราชการจะต้องเป็นที่พึงของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้ (Credible&Trusted 
Government) 

3.1 ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน(Open and Connected Govermment) 
- การท างานต้องเปิดเผยและโปรง่ใส 
- เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
- โอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองไปให้ภาคส่วนอื่นๆ ด าเนินการแทน 
- จัดโครงสร้างการท างานเปน็แนวระนาบ มากกว่าสายการบังคับบัญชาในแนวดิง่ 
- เชื่อมโยงการท างานราชการบริหารส่วนกลาง ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีเอกสารและสอด

รับประสานกัน 
3.2 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบริการและเข้าถึงความต้องการ ในระดับปัจเจก 

(Citizen – Centric and Service – Oriented Govermment) 
-ท างานโดยมองไปข้างหน้า (คิดเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร) 
-มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 
-ให้บริการเชิงรุก ไม่ต้องรอให้มาขอความช่วยเหลือ 
-จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 

3.3 ภาครัฐอัจฉริยะ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High performance 
Government) 
-การท างานต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเตรียมการล่วงหน้า 
-น าองค์ความรู้ที่ เป็นสหสาขาวิชา มาสร้างนวัตกรรมหรือประยุกต์เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา 
-ปรับตัวให้เป็นส านักงานที่ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง 
-สร้างความผูกพันการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

3.4 ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0  
3.4.1 การประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม (Collagoration) 

เป็นการยกระดับการท างานจากการประสานงาน (Collaboration) เป็นการยกระดับการท างานจากการประสานงาน 
(Coordination) กัน หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่ การร่วมมือกัน (Collaboration) 

3.4.2 การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษาเรื่อง
ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ  โดยให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจ การเข้าถึงความรูสึกนึกคิด 
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3.4.3 การปรับเข้าสู่ความคิดเป็นดิจิทัล (Digitalization) เป็นการผสมผสานการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ คลาวด์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานร่วมกัน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับการด าเนินการ การให้บริการของราชการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุก
สถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและประหยัด 

 
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรมล้ าค่า” 

3.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2561-2564 
   วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง เปูาหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดยแสดง
ถึงจุดเน้นหรือสิ่งที่จังหวัดต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับการวิเคราะห์
สภาวการณ์และโอกาสของพ้ืนที่และมีการระบุต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่างชัดเจนโดยผลการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 
ปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให้ความส าคัญกับประเด็น 
ดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน และ (3) การท่องเที่ยว
มรดกโลก โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 
   “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานการผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมือง
ท่องเที่ยวมรดกโลก” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการ 

ผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  

และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน 
     1.2 ตัวชี้วัด (KPI) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และค่าเปูาหมาย (Target) 

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน และค่าเปูาหมายของเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1 
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1.3  กลยุทธ์  
กลยุทธ์ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตและปัจจัยพื้นฐานรองรับการผลิต  
กลยุทธ์ 2 เพิ่มผลผลิตแปรรูป และใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิต  
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การตลาด 
 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยว                
ที่มี ศักยภาพ  

2.1 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มี 
ศักยภาพ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 ตัวชี้วัด (KPI) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และค่าเปูาหมาย (Target) 
2.3 กลยุทธ์  
      กลยุทธ์ 4 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และ 

ผลิตภัณฑ์การ ท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างยั่งยืน  
      กลยุทธ์ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว  
      กลยุทธ์ 6 บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  
      กลยุทธ์ 7 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน  
    3.1 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง 
และ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน  
    3.2 ตัวชี้วัด (KPI) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และค่าเปูาหมาย (Target) 

3.3 กลยุทธ์  
กลยุทธ์ 8 พัฒนาศักยภาพโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจและคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี  
กลยุทธ์ 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
         กลยุทธ์ 10 พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ  
         กลยุทธ์ 11 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

                        ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการก าหนดว่าในอนาคตการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก
จะเป็นไปในทิศทางใดและเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี  ว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

(1)  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 
       องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ ์

ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

"ครอบครัวมีสุข  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจแข็งแรง  สังคมยั่งยืน" 
 

(๒)  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 
1)  จัดให้มีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าและทางระบายน้ า 
  3)  คุ้มครองดูแล และบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4)  ก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล 
  5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 

 6)  จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น 
  7)  ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8)  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  9)  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  10)  ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  11)  จัดการศึกษา 
  12)  ส่งเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 
  13)  การสาธารณสุข  การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  14)  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
  15)  การวางและจัดท าผังเมืองรวม 
  16)  จัดให้มีการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
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(3)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก (Goals) 
  1)  การคมนาคมทางบก  สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
  2)  กลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
  3)  เกษตรกรมีน้ าเพ่ือการเกษตรกรรมอย่างพอเพียง 
  4)  ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคพอเพียง 
  5)  ผลิตพืช  ผัก  ผลไม้  มีคุณภาพ  ปลอดสารพิษ 
  6) ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางกลางคืน 
  7)  เด็กเล็กทุกคนได้เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล 
  8) เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาทุกคน 
  9)  สังคมเอ้ืออาทร  ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 

10)  ประชาชนได้รับโอกาส  เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ได้รับการศึกษาและ 
การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันและมีความคิดสร้างสรรค์ 
  11)  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  12)  ผู้ด้อยโอกาสเด็ก  สตรี  และคนชรา  ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในสังคม 
  13)  สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  14)  สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพของท้องถิ่น 
  15)  การพัฒนาและอนุรักษ์ผืนปุาในเขตพ้ืนที่ 
 

 

(4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  ๗  ด้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก  

ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไว้เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  ๗  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ : การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนนรวมทั้ง    
      ระบายน้ า 
๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๑.๓ พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร 
๑.๔ พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ระบบชลประทาน 
๑.๕ การจัดท าผังเมือง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่  ๒ :  การส่งเสริมศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๒ สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓ : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔ : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑ สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการออกก าลังกาย 
 ๔.๒ พัฒนาความรู้เพ่ือสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๔.๓ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๕ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การควบคุม ดูแลรักษาปุาไม้และบริหารจัดการขยะ 
 ๕.๒ วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน้ า 
 ๕.๓ บ าบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๖ : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๖.๑ การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 ๖.๒ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 ๖.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่  ๗: การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 

 แนวทางการพัฒนา 
 ๗.๑ พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๗.๒ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น 
 ๗.๓ ปลูกฝังจิตส านึกด้านธรรมภิบาล 
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(๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด  ๙  ด้าน  ดังนี้  
๑.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๔.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๕.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๗.  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๘.  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่งคงและยั่งยืน 

ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๙.  ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 

(๖)  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 
๑.  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒.  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓.  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔.  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖.  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗.  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙.  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย  เกรง
กลังต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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6.ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก จะด าเนินการ มีดังนี้ 
 

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง การก าหนดส่วนราชการรองรับกับภารกิจ 
ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

1. กองช่าง 
2. ส านักปลัด 
3. ส านักปลัด และกองช่าง 

 
4. ส านักปลัด 

 
5. ทุกส่วนราชการ 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ส านักปลัด  

ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 

3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 
1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ส านักปลัด 

 
3. ส านักปลัด 

 
4. กองคลัง 
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7.สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis)เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะ
ช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมาย
ได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร               
ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน 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 ด้านทรัพยากร
บุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์             

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่อง

ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
 

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

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่
จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก (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 
 

จุดอ่อน  W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 

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

ข้อจ ากัด  T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. พื้นที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานดอกไม้ตก (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 าให้บางสายงาน             
มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
 

โอกาส  O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ท าให้            
รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 .  มี ร ะบบ อุปถั ม ภ์ แ ล ะก ลุ่ มพ ร รค พวก จ า ก 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ ค รื อญา ติ ใ น ชุ ม ช น  ก า ร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติ               
พ่ีน้อง 
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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