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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
เรื่อง   แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

---------------------------------------------- 
 อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบ มาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี  ในการประชุม              
ครั้งที่  ๙/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564 - 2566 ดังนี้ 

1.ประกาศฉบับนี้เรียกว่าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
  2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับตังแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 
  3. การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-
2566 โดยให้เป็นไปตามก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
 

  ประกาศ ณ วันที่     9     ตลุาคม  พ.ศ.2563             

 

 
                                               

(นายธงชัย   อินทร์ประเสริฐ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)  โดยก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ ก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  เพ่ือเป็นกรอบในการใช้อัตราก าลังในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ เสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อ ก.อบต.
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ถือปฏิบัติตามแผนต่อไป 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
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๔. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน                                  ๙  
๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล      ๑๗  
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่จะด าเนินการ       ๑๘  
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง    ๑๙ 
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๑๓ ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล       ๓๖ 
 
     - ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
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๑. หลักการและเหตุผล 
 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน
ท้องถิ่นว่า จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ     
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง.) ก าหนด   

 

๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนดต าแหน่ง 
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย เสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้องค์องค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  เพ่ือวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์
ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี   

 

  ๑.๓ จากหลักเกณฑ์และเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม จึงได้จัดแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ –๒๕๖๖ ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒- 
 
    ๒. วัตถุประสงค ์
 

๒.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบที่เหมาะสม                
ไม่ซ้ าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  มีการก าหนดต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี(ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่

๒.๔ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.อบต.จังหวัด) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดประเภทต าแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรต าแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒.๕ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  

๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม          
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๗ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังบุคลากรให้เหมาะสม 
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาวะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
  ๒.๘ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดต าแหนงอัตราก าลังของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  
 
๓.กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
  ๓.๑  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจ่าย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  บรรลุผลตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้เป็น
การพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต 
 
 



-๓- 
 
รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  (๑) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
   การวางแผนกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ 
ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยึดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่จัดเจน อีกท้ังยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลั งแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้
พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ดังนี้ 
   พนักงานส่วนต าบล   ปฏิบัติ งานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานทีมี
ความต่อเนื่องในการท างาน มีอ านาจหน้าที่ในการสังการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก าหนดต าแหน่ง  
แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้ ดังนี้ 
   -สายงานบริหารงานท้องถิ่น ได้แก่  ปลัด รองปลัด  
   -สายงานอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง 
                               -สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
                               -สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒต่ ากว่าปริญญาตรี 
   ลูกจ้างประจ า   ปฏิบัติหน้าที่ ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมีการจ้างลูกจ้างประจ า 
ต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการก าหนดอัตราข้ึนใหม่ หรือก าหนดต าแหน่งเพ่ิมจากท่ีมีอยู่เดิมและ 
ให้ยุบเลิกต าแหน่ง หากต าแหน่งที่มีอยู่เป็นต าแหน่งว่าง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุราชการ โดยก าหนดเป็น ๓ กลุ่ม 
ดังนี้ 
   -กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 
                               -กลุ่มงานสนับสนุน 
   -กลุ่มงานช่าง 
   พนักงานจ้าง     ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนดระยะเวลา 
การปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนดพนักงานจ้างมี 
๓ ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และ 
 ปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดพนักงานจ้างเพียง ๒ ประเภท  ดังนี้ 
   -พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -พนักงานจ้างทั่วไป 
  (๒) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ  
   การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนด 
สายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน 
การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้พิจารณา
ด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนด 
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อัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่ม
อาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้ 
   - ส านักงานปลัด    คุณสมบัติ  ความรู้  ทักษะ  วุฒิการศึกษา  ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน 
นโยบาย อ านวยการทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ 
ตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
   - กองคลัง     คุณสมบัติ ความรู้  ทักษะ  วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้ 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลังจะเน้นที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
การจัดเก็บรายได้ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละ 
สายงานเพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละ
คนม ี
   - กองช่าง    คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ  วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่างส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องสายงานช่าง การก่อสร้าง การ
ออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
   -กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ 
วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ ในการบรรจุแต่งตั้ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 
  ๓.๒  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply  pressure เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย
บุคคลเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพสูงสุด ก าหนด
ต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน    
รวมทั้งสร้างความความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
         ๓.๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้นงานในแต่
ละประเภท เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
         ๓.๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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ในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยน
ลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  Supply pressure  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการ 
ทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค าสึงถึงการจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ 
ต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ดังนั้น ในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณา 
ว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ๑ อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากร
ในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงานซึ่งก าหนดเป็นสายงานวิชาการ           
ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสาย
งานทั่วไป ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน าผลลัพธ์ที่พึ ง
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับงานปัจจุบันและใน
อนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้
เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ ประเด็นดังนี้ 
        ๓.๖.๑. เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงาน
ในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น 
             - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม พิจารณาทบทวนการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบัน 
มีความเหมาะสมแล้ว โดยก าหนดส่วนราชการ ออกเป็น ๔ ส่วนราชการ ได้แก่  (๑) ส านักงานปลัด (๒) กองคลัง 
(๓) กองช่าง  (๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีข้าราชการสูงอายุ
จ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้ 
        ๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจท าให้การ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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            -องค์การบริหารส่วนต าบลมีการสัมภาษณ์ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการทั้ง ๔ ส่วนราชการ เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุนมองของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  ๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
น าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  

เปรียบเทียบอัตราก าลังคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มขนาดเดียวกัน 
  จ านวน (คน)  

ที ่ อปท. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง หมายเหตุ 
    ตามภารกิจ ทั่วไป  

๑ อบต.หนองกุ่ม ๑๙ ๒ ๑๕ ๕  
๒ อบต.บ่อพลอย ๑๗ ๑ ๗ ๓  
๓ อบต.ช่องด่าน ๑๖ - ๕ ๕  
๔ อบต.หลุมรัง ๑๙ - ๘ ๑๐  
๕ อบต.หนองรี ๑๐ ๑ ๘ ๕  
๖ อบต.หนองกร่าง ๑๕ - ๗ ๖  

 

 

 
  จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อพลอย  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมรัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 
และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกร่าง   
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  ๓.๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นทุนคน โดยต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจ านวนกรอบ
อัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตราที่เป็นระบบ   
มากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการ
เพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่าง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว พบวาการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภท
ทั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่าง
กันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่า
งานเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ถ้าเกิดกรณี
เช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะก าหนดกรอบราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์
อัตราก าลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจ
งานแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
  - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  - การจัดท ากระบวนการจริง (Work process) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผลการจัดท า
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะน าไปสู่การ
ใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 
       ๑.พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
                             ๑.๑ สอดคล้องกับส่วนราชการ/ส่วนงานนี้หรือไม่ 
                             ๑.๒.มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
          ๑.๓ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม ่
       ๒.พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
                             ๒.๑ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
                             ๒.๒ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว หรือทดแทนด้วยสายงานอื่น 
          ๒.๓ การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

       การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
       การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตราและค านวณ 
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ คือ 
จ านวนวันปฏิบัติราชการ ๑ ปี คูณด้วยเวลาที่ปฏิบัติราชการใน ๑ วัน 
       จ านวนวันปฏิบัติราชการ  ๑ ปี  x ๖  = เวลาปฏิบัติราชการ 
                         แทนค่า  ๒๓๐x๖  = ๑,๓๘๐ ชั่วโมง  หรือ ๘๒,๘๐๐ นาที 
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       หมายเหตุ     
                          ๑ ปี    ใช้เวลาปฏิบัติงาน              =  ๒๓๐    วันโดยประมาณ 
                          ๑ วัน   ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ    =      ๖    ชั่วโม่ง 
                          ๑ ชั่วโม่ง                                  =    ๖๐    นาท ี
 
  - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
ต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองกุ่มแล้วซึ่ง
ปรากฏผลสอดคล้องกับแผนปัญหาต าบลดังนี้ 

 

๔.๑ สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๔.๑.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   (๑) เส้นทางคมนาคมภายในต าบล และหมู่บ้านยังไม่อยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็น  
                 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และบางส่วนยังเป็นถนนดิน 
   (๒) ไฟฟ้าสาธารณยังมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  
                     ในต าบล 
                               (๓) ไม่มีสัญญาณไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ ในบริเวณทางแยก ทางโค้ง ท าให้เกิด 
                                    อุบัติเหตุอยู่เสมอ  
   (๔) ไฟฟ้าสาธารณะยังติดตั้งไม่ทั่วถึง ท าให้ประชาชนไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกใน 
                 การเดินทางเวลากลางคืน 
   (๕) การระบายน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะท่อระบายน้ ามีไม่เพียงพอ 
   (๖) ไม่มีการจัดระบบผังเมือง 
                               (๗) น้ าประปาหมู่บ้านยังมีปัญหาเรื่องความสะอาด และบางครัวเรือนยังไม่มีน้ าประปาใช้ 
            (๘) บางหมู่บ้านยังไม่มีหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ท าให้การสื่อสารล่าช้า ไม่ทันต่อ 
                                    เหตุการณ์ 

๔.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ 

(๑) ประชาชนบางส่วนว่างงาน และมีการประกอบอาชีพเสริมน้อย 
     ยังมีการผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตราคาตกต่ า 
(๒) เกษตรกรได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตทีต่กต่ าแต่วัตถุดิบที่ใช้ลงทุนมีราคาสูง 

   (๓) ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตมีต้นทุนราคาสูง เมื่อเทียบกับราคาผลผลิตที่ขายได้ 
   (๔) ปัญหาขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตรและการประกอบอาชีพต่าง  
   (๕) เกษตรกรยังขาดความรู้ในระบบการผลิต และขาดพันธุ์พืชในการเพาะปลูก 
        เพ่ือเสริมรายได ้

   (๖) ปัญหาความยากจน 
   (๗) ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ไม่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   (๘) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนยังมีไม่มากพอ 

๔.๑.๓ ด้านสาธารณสุขและอนามัย 

   (๑) ปัญหาขาดสถานพยาบาลขนาดใหญ่และทันสมัย 
   (๒) ปัญหาบุคลากรด้านสาธารณสุข ยังไม่มีบุคลากรในการให้บริการประชาชน 
   (๓) ปัญหาสถานที่ออกก าลังกายสาธารณะไม่เพียงพอ 

(๔) ไม่มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
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   (๕) ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 
   (๖) ปัญหาโรคติดต่อ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ 
   (๗) ปัญหาโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมียุงลายชุกชุม 
   (๘) ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
   (๙) ปัญหาโรคเอดส์ 
   (๑๐) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

๔.๑.๔ ด้านแหล่งน้ า 
   (๑) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
   (๒) ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค ไม่เพียงพอ 
   (๓) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า  เพ่ือด าเนินการประปาหมู่บ้าน 

๔.๑.๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   (๑) ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ศึกษาและสื่อส าหรับให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
            แก่ประชาชน 
   (๒) ปัญหาการขาดความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิหน้าที่ของประชาชน 
   (๓) ปัญหาสถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดซื้อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือ 
                พัฒนาการศึกษา 
   (๔) ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา  
        และสนามเด็กเล่น  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
   (๕) ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน 
   (๖) ปัญหาเด็กนักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากขาดแคลนทุนการศึกษา 
   (๗) ปัญหาการขาดแคลนห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน 
   (๘) ปัญหาการขาดแคลนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
   (๙) ไม่มีศูนย์วัฒนธรรมประจ าหมู่บ้าน 

(๑๐) ปัญหาเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปห่างเหินศาสนา วัฒนธรรม   
      และประเพณีอันดีงามของไทย 

๔.๑.๖ ด้านการเมือง และการบริหาร 
   (๑) สถานที่ ที่จะให้บริการประชาชนด้านอื่น ๆ  เช่น ด้านข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ 
   (๒) ปัญหาการบริหารงานขาดความคล่องตัว 
   (๓) ประชาชนมีการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองน้อย 
                               (๔) ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง 
                               (๕) เกิดการชื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

(๖) เกิดความแตกแยกทางความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมือง 
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   (๗) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการและบทบาทหน้าที่ขององค์การ 
                 บริหารสว่นต าบล 
   (๘) ปัญหาการให้บริการประชาชนในด้านการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
        ยังมีไม่เพียงพอ 
   (๙) ประสิทธิภาพของบุคลากร รวมถึงพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ 
                 บริหารสว่นต าบลเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอ 

๔.๑.๗ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (๑) ปัญหาด้านภูมิทัศน์และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามทางสาธารณะ 
   (๒) ปัญหาไม่มีป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน ถนน ซอยต่าง ๆ ได้ครบถ้วน 
   (๓) ประชาชนจ านวนมากยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                 สิ่งแวดล้อม  เช่น  ป่าไม้  แหล่งน้ า  เป็นต้น 
   (๔) ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ 
   (๕) ปัญหาการเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ในบางฤดูกาล 
   (๖) ปัญหามลภาวะทางกลิ่น จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
   (๗) ปัญหาไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

๔.๑๘ ด้านสังคม 

   (๑) ขาดการส่งเสริมการนันทนาการของประชาชน 
   (๒) ปัญหายาเสพติดระบาด  
   (๓) ปัญหาในพ้ืนที่มีโจรขโมยชุกชุม 
   (๔) เด็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยังได้รับการสงเคราะห์ 
                 และสวัสดิการไม่ทั่วถึง 
   (๕) ประชาชนยังขาดการต่ืนตัวในกิจกรรมที่สร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
   (๖) ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๗) ปัญหาการว่างงาน 
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 ๔.๒ ความต้องการของประชาชน 
๔.๒.๑ ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๑) ก่อสร้างถนนสายหลักในต าบลให้เป็นถนนลาดยาง 
(๒) ซ่อมแซมถนนตามซอยในหมู่บ้าน  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ตลอดปี 

   (๓) ให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึง  และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
   (๔) ประสานให้องค์การโทรศัพท์ตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบล 

๔.๒.๒ ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 

   (๑) ส่งเสริมให้เกษตรมีอาชีพเสริมเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
   (๒) สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเพ่ือสร้างอาชีพ 

๔.๒.๔ ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

   (๑) เพ่ิมการบริการด้านสาธารณสุขและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เด็ก และคนพิการ 
   (๒) จัดให้มีการควบคุมโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษส่งกลิ่นเหม็น  
   (๓) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่วถึง 
   (๔) จัดให้มีสถานที่เก็บและก าจัดขยะที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ 

๔.๒.๕ ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
   (๑) ให้มีการขุดลอกล าห้วยที่ตื้นเขิน 
   (๒) ให้มีการขุดสระเก็บน้ า 

๔.๒.๖ ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   (๑) จัดทุนการศึกษาส าหรับเด็กยากจนแต่เรียนดี 
   (๒) ส่งเสริมให้มีโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตต าบล 
   (๓) จัดตั้งให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลเพ่ิมข้ึน 

๔.๒.๗ ความต้องการด้านสังคม 

   (๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
   (๒) ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาประจ าปี 
   (๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔.๒.๘ ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (๑) สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ป่าไม้ และมีการปลูกป่าเพ่ิมเติม 
   (๒) ปลูกต้นไม้ตามแนวถนนภายในต าบล 

๔.๒.๙ ความต้องการด้านการเมือง และการบริหาร 
   (๑) อบรมให้ความรู้กับประชาชน  เรื่องการเมือง  การปกครอง 
   (๒) ตั้งศูนย์ราชการเพ่ือใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๓) ด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ 
   (๔) สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล มีคุณธรรมและ 
                 จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   (๕) ให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
   (๖) จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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๔.๒.๑๐ ความต้องการด้านอ่ืน ๆ 

(๑) ให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกาย  มีสนามกีฬา และห่างไกลยาเสพติด 
   (๒) ให้มีศาลาพักผ่อนหรือเป็นที่ชุมนุมพบปะประชาคมกันในหมู่บ้าน 
   (๓) ให้มีถังดับเพลิงประจ าชุมชน 
   (๔) ส่งเสริมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ 
                และกฎหมายใหม่ 
 

การน าแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
วิสัยทัศน์กาญจนบุรี 
 “เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 
 พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 
 ๒. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
 ๓. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน 
 ๔. สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
 ๕. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 
ท่องเที่ยวปลอดภัย 
 ๖. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร 
อุตสาหกรรมปลอดภัย  ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการบริโภคและส่งออก 
 ๗. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้าภายใน การค้า 
ชายแดน  ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัย และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
 

 กลยุทธ์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัย และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ๑.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง 
  ๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
  ๓.ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
  ๔.เสริมสร้างระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ 
  ๕.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย 
  ๖.พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาตลอดชีพอย่างยั่งยืน 
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  ๗.พัฒนาจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานประกันสังคม มุ่งให้ 
                        ผลสัมฤทธิ์ 
  ๘.ส่งเสริมการมีงานท าของแรงงานในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน 
  ๙ ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
  ๑.ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร ระบบสารสนเทศการเกษตร 
                        ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
  ๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือ 
                        การเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  ๓.ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและ 
                        เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  ๔.ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถาบันเกษตรกร 
  ๕.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การจ าหน่ายให้มี 
                        คุณภาพและมาตรฐานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖.ส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ) ด้านการเกษตรให้เป็น Smart Officer 
  ๗.ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
  ๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
  ๒.ส ารวจ วิจัย และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
  ๓.ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลยั่งยืน 
  ๔.ส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
  ๕.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ 
  ๖.เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
  ๗.ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพ่ือความยั่งยืน 
  ๘.ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
  ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
  ๓.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภาพแรงงาน แรงงานวิชาชีพและยกระดับสถานประกอบการ 
                        สุ่มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  ๔.ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
  ๕.เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน +๖ 
          
 
 
 



-๑๕- 
   
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 วิสัยทัศน์   “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ต าบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม 
                         เลิศล้ าภูมิปัญญา ประชาชนมีส่วนร่วม” 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ      
  ๑.แนวทางการพัฒนา การคมนาคมและการขนส่ง 
  ๒.แนวทางการพัฒนา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
  ๓.แนวทางการพัฒนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๑.แนวทางการพัฒนา สังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  ๒.แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข 
  ๓.แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๔.แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ  
  ๑.แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
  ๒.แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ๑.แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  ๒.แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ๓.แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ  
  ๑.แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมความรู้ 
  ๒.แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
  ๓.แนวทางการพัฒนา การประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

จุดยืนของยุทธศาสตร์อยู่ใน 
 ๑.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
           ๒.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
           ๓.ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๔.ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
           ๕.การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
           ๖.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

   แผนงาน  
  ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓.แผนงานการศึกษา 
  ๔.แผนงานสาธารณสุข 
  ๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖.แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
  ๘.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๙.แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๑๐.แผนงานการเกษตร 
  ๑๑.แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 
 

๕. ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า ตามมาตรา ๖๗ และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และให้วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT  ดังต่อไปนี้ 
  เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินการงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ 
ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภาพนอก เพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและ
บริการกิจการสาธารณะในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
ทั้งท่ีเกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนาและแบบบูรณาการ 
(Integration) ในเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ มาเป็น
องค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ การศึกษา  สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของต าบลหนองกุ่ม  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
 

 จุดแข็ง (Strengths : S)   
  ๑. ผู้น าชุมชนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
  ๒. ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง 
  ๓. มีกองทุนหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือกัน 
  ๔. มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม (เช่น เพลงเย่ย เพลงร่อยพรรษา เป็นต้น) 
  ๕. มีกลุ่มอาชีพต่างในหมู่บ้าน และมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอน าไปสู่กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 
  ๖. ประชาชนส่งเสริมด้านการศึกษาสนับสนุนให้บุตรหลานเรียนระดับสูง ๆ 
 จุดอ่อน (Weaknesses : W)   
  ๑. ไม่มีระบบชลประทาน พื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรนอกฤดูกาล 
  ๒. ประชาชนบางส่วนยังไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  และส่วนที่มีท่ีดินท ากินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
  ๓. ไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
  ๔. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร 
  ๕. ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ไม่แน่นอนหรือเป็นผู้มีรายได้น้อย 
 
 
 



-๑๘- 
 
 โอกาส (Opportunities : O)  
  ๑. มีหน่วยงานราชการต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 
  ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร จึงเหมาะสมในการที่จะพัฒนาให้ความรู้เพื่อให้ 

    กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็ง 
๓. พ้ืนที่หมู่บ้านบางแห่งมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรได้ 
๔. เส้นทางการคมนาคมได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน 
    จากหน่วยงานที่มีศักยภาพ 
๕. ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ.๒๕๔๒ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
    เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

 อุปสรรค (Threats : T)   
              ๑. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
  ๒. ประชาชนบางส่วนขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ 
  ๓. พ้ืนที่บางหมู่บ้านไม่สามารถกักเก็บน้ าได้นาน ท าให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคและ 
                         และน้ าเพ่ือการเกษตร 
  ๔. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 
 
  ๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 

 ภารกิจหลัก 
  ๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๔. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  ๕. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗. ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 
 ภารกิจรอง 
  ๑. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  ๒. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  ๓. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
  ๔. ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน 
  ๕. ด้านการส่งเสริมกีฬา 
  ๖. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 



-๑๙- 
 
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  ได้พิจารณาก าหนดโครงสร้างและการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ปริมาณงาน โดยก าหนดโครงสร้าง
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ ได้แก่ 
  ๑) ส านักปลัด อบต. 
  ๒) กองคลัง 
  ๓) กองช่าง 
  ๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ทั้งนี้  ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการจ านวนทั้งสิ้น ๑๙ อัตรา ลูกจ้างประจ าจ านวน ๒ อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   ๑๕  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  ๕  คน รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น 
จ านวน  ๔๑ อัตรา แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นและมีความ
ต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดโครงสร้าง
และก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๘. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 

  ๘.๑  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม โดยภารกิจหลักและภารกิจรองดังกล่าว  
จึงก าหนดโครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป     ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป  
          -  งานสารบรรณ           -  งานสารบรรณ  
          -  งานประชาสัมพันธ์           -  งานประชาสัมพันธ์  
          -  งานกิจการสภา           -  งานกิจการสภา  
          -  งานเลือกตั้ง           -  งานเลือกตั้ง  
    ๑.๒  งานนโยบายและแผน     ๑.๒  งานนโยบายและแผน  
          -  งานนโยบายและแผน           -  งานนโยบายและแผน  
          -  งานงบประมาณ           -  งานงบประมาณ  
          -  งานวิชาการ           -  งานวิชาการ  
          -  งานตรวจสอบภายใน           -  งานตรวจสอบภายใน  

 
 
 
 



-๒๐- 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑.๓  งานการเจ้าหน้าที ่ ๑.๓  งานการเจ้าหน้าที ่  
       -งานบรรจุแต่งตั้ง โอน/ ย้าย        -งานบรรจุแต่งตั้ง โอน/ ย้าย  
       -งานเลื่อนระดับ        -งานเลื่อนระดับ  
       -งานทะเบียนประวัติ        -งานทะเบียนประวัติ  
       -การสรรหาพนักงานจ้าง        -การสรรหาพนักงานจ้าง  
       -การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์        -การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
       -งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร        -งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
   ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       -  งานอ านวยการ        -  งานอ านวยการ  
       -  งานป้องกัน        -  งานป้องกัน  
       -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู        -  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู  
   ๑.๕ งานสวัสดิการสังคม    ๑.๕ งานสวัสดิการสังคม  
       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน        -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
       -  งานสังคมสงเคราะห์        -  งานสังคมสงเคราะห์  
       -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี        -  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
    ๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     ๑.๖ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
      -งานด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน       -งานด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน  
        โรคระบาด         โรคระบาด  
      - งานรักษาสิ่งแวดล้อม       - งานรักษาสิ่งแวดล้อม  
      - งานรักษาความสะอาด       - งานรักษาความสะอาด  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๑- 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๒.  กองคลัง ๒.  กองคลัง  
    ๒.๑  งานการเงินและบัญชี     ๒.๑  งานการเงินและบัญชี  
       ๒.๑.๑  งานการเงิน        ๒.๑.๑ งานการเงิน  
                - งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน                 -  งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน  
                -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน                 -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
                -  งานเก็บรักษาเงิน                 -  งานเก็บรักษาเงิน  
       ๒.๑.๑  งานบัญช ี       ๒.๑.๑  งานบัญชี  
               -  งานการบัญชี               -  งานการบัญชี  
               -  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน               -  งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน  
               -  งานงบการเงินและงบทดลอง               -  งานงบการเงินและงบทดลอง  
              -  งานแสดงฐานะทางการเงิน               -  งานแสดงฐานะทางการเงิน  
    ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้     ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้  
       - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า        - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  
       -  งานพัฒนารายได้        -  งานพัฒนารายได้  
       -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ        -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้        -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  
   ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
       -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี        -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
       -  งานพัสดุ        -  งานพัสดุ  
       -  งานทะเบียนเบิกจ่าย        -  งานทะเบียนเบิกจ่าย  
๓.  กองช่าง ๓.  กองช่าง  
    ๓.๑  งานก่อสร้าง     ๓.๑  งานก่อสร้าง  
        -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน         -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน  
       -  งานก่อสร้างสะพานเขื่อนทดน้ า        -  งานก่อสร้างสะพานเขื่อนทดน้ า  
       -  งานข้อมูลก่อสร้าง        -  งานข้อมูลก่อสร้าง  
    ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
       -  งานประเมินราคา        -  งานประเมินราคา  
       -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร        -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
       -  งานออกแบบและบริการข้อมูล        -  งานออกแบบและบริการข้อมูล  
    ๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค     ๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค  
       -  งานประสานกิจการประปา        -  งานประสานกิจการประปา  
       -  งานไฟฟ้าสาธารณะ        -  งานไฟฟ้าสาธารณะ  
       -  งานระบายน้ า        -  งานระบายน้ า  

 



-๒๒- 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔.ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ๔.๑ งานบริหารการศึกษา   ๔.๑ งานบริหารการศึกษา  
   - งานการเจ้าหน้าที่    - งานการเจ้าหน้าที่  
   - งานแผนและวิชาการ    - งานแผนและวิชาการ  
   - งานพัสดุ    - งานพัสดุ  
   - งานธุรการ    - งานธุรการ  
   - งานการศึกษาปฐมวัย    - งานการศึกษาปฐมวัย  
   - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย    - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
   - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
   - งานกีฬาและนันทนาการ    - งานกีฬาและนนัทนาการ  
   - งานกิจกรรมนักเรียน    - งานกิจกรรมนักเรียน  
   - งานโรงเรียน    - งานโรงเรียน  
    ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ 
         วัฒนธรรม 

    ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ  
          วัฒนธรรม 

 

     - งานส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และ      - งานส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และ  
       แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศีลปะ และ        แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศีลปะ และ  
       วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่         วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่   
    - งานการศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม     - งานการศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
      ศีลธรรม       ศีลธรรม  
    - งานส่งเสริมประเพณี ศีลปะและวัฒนธรรม     - งานส่งเสริมประเพณี ศีลปะและวัฒนธรรม  
    - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    - งานสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ ความ     - งานสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ ความ  
     ภาคภูมิใจในชีวิตและภูมิปัญญาไทย       ภาคภูมิใจในชีวิตและภูมิปัญญาไทย  
   - งานส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี    - งานส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี  
     ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งท้องถิ่นและของชาติ      ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งท้องถิ่นและของชาติ  
   - งานส่งเสริมความเลื่อมใส ศรัทธาในศาสนา    - งานส่งเสริมความเลื่อมใส ศรัทธาในศาสนา  
     ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม      ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม  
   

 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
 
 ๘.๒  การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้ท าการวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบและ
ปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ รวมถึงภาระค่าใช้จ่าย เพ่ือวางแผนการใช้ก าลังคนตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  
ในการก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งต่างๆ ว่าต้องการพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างจ านวนเท่าใด ในระยะเวลา  
๓ ปี ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือความ
คุ้มค่าต่อการใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  จึงจัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ปี            
โดยการน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง ๓ ปี  ดังนี้ 

 
กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

  อัตราต าแหน่งที่คาดว่า     
ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลัง จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา   เพิ่ม/ลด  หมาย 

เดิม ๓ ปีข้างหน้า    เหต ุ
         

ไม่ว่าง ว่าง ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ - ๑ ๑ ๑  - - -  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)          
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ - ๑ ๑ ๑  - - -  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)          

ส านักปลัด อบต.          
หัวหน้าส านักปลัด  ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)          
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ลูกจ้างประจ า          
นักจัดการงานท่ัวไป ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ          
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๒ - ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานขับรถยนต์ ๕  ๕ ๕ ๕ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป          
ยาม ๑  ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงาน ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
คนงานเครื่องสูบน้ า ๒  ๒ ๒ ๒ - - -  
          

 



-๒๔- 
  อัตราต าแหน่งที่คาดว่า     

 กรอบอัตราก าลัง จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา   เพิ่ม/ลด  หมาย 
ส่วนราชการ เดิม ๓ ปีข้างหน้า    เหต ุ

          
 ไม่ว่าง ว่าง ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓  

กองคลัง          
ผู้อ านวยการกองคลัง ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)          
หัวหน้าฝ่ายบัญชี  - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)          
นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
ลูกจ้างประจ า          
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ          
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  

กองช่าง          
ผู้อ านวยการกองช่าง  - ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)          
นายช่างโยธา ช านาญงาน ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ      - - -  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป          
คนงาน ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ๑ - ๑ ๑ ๑ - - -  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)          
ครู  ๓ - ๓ ๓ ๓ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ          
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๔ - ๔ ๔ ๔ - - -  
          
          

รวม ๓๘ ๓ ๔๑ ๔๑ ๔๑     
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ (รวมเงินอุดหนุน)  ๗๐,๘๗๐,๐๐๐ บาท  (ไม่รวมเงินอุดหนุน)  ๒๘,๖๗๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                                        ๑๐,๒๐๓,๙๒๗ บาท                           ๑๐,๒๐๓,๙๒๗ บาท 
คิดเป็นร้อยละ                                                     ๑๔.๔๐ %                                         ๓๕.๕๙ %            
                                
                        
                                        (ลงช่ือ).....................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                                                          ( นางนารถประภา  คงวาสน์ ) 
                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 


