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  ตามที่คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2566  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี  โดยได้เสนอขอความ
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ค าน า 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕64–๒๕๖6 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) โดยได้จัด
ให้มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว     ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลจาก
กระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง การส ารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใน
ระดับต่อไป จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)  
ไว้ ณ ที่นี้ 
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แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอวัดสงิห์   จังหวัดชัยนาท 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 ได้ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ  ทัศนคติ  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลจะต้องด าเนินการหาความจ าเป็นในการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ซึ่งการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลนั้น ต้องมีการพัฒนาทั้ง  5  ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละด้าน  3) ด้านการ
บริหาร  4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล จะต้องก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลในแต่ละต าแหน่ง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรตามแผนพัฒนา  ดังนี้ 1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ           
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง 4) หลักสูตรด้านการบริหาร  5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล              
มีคุณภาพในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอ่ืนๆ อันจะท าให้                  
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ และมีความเชื่อมั่น
ไว้วางใจในการท างานของเทศบาล ทั้งนี้ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จ.ชัยนาท)  

 

  จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล  3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขึ้น เพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติราชการ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยนาท ในการประชุมครั้งที่ 11/2563เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2563  
2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพ่ือให้มีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชัยนาทก าหนดไว้ 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 2.3 เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
 2.4 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
 2.5 เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และมีความพึงพอใจในการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.6 เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
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3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 3.1 วิสัยทัศน์แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว  
 “เกษตรปลอสารพิษ  คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า  แหล่งท่องเที่ยวดัง  การบริหารจัดการที่ดี
ด้วยหลักธรรมภิบาล” 
 

   การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์นั้น พนักงานส่วน
ต าบลถือว่าเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีคุณภาพในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ อันจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการ มีขีดสมรรถนะสูง มีความ
เป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยมีข้อมูลโครงสร้างส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ และ
จ านวนบุคลากร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ SWOT ในการก าหนดวิสัย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.2 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ประกอบด้วย 
  3.2.1 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2.2 กองคลัง 
  3.2.3 กองช่าง       

 3.3 อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีดังนี้ 
  3.3.1 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้ก าหนดหน้าที่ในกองหรือส่วนราชการใดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.3.2 กองคลัง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็บ บ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินต่างๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งาน
ท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
  3.3.3 กองช่าง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ การจัดท า
ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง  การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวม
ประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักร  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
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 3.4 จ านวนบุคลลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีดังนี ้

  3.4.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

  3.4.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

  3.4.3 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 (1) หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
       (2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       (3) นักพัฒนาชุมชน 
           (4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  2  อัตรา 
       (5) ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  อัตรา 
       (6) ภารโรง  จ านวน  1  อัตรา 
       (7) พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1  อัตรา 
       (8) คนงาน  จ านวน  1  อัตรา 

  3.4.4 กองคลัง 
       (1)  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
       (2)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
       (3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
       (4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 

  3.4.5 กองช่าง 
       (1)  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
       (2)  นายช่างโยธา 
       (3)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
       (4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จ านวน  2  อัตรา 
       (5)  คนงาน  จ านวน 5  อัตรา 

 3.5. การวิเคราะห์ SWOT  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ท าการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือก าหนดวิสัย พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 
ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1) พนักงานส่วนต าบลรู้จักบทบาทและหน้าที่ในการเป็น
ข้าราชการที่ดีตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 
2) พนักงานส่วนต าบลใหค้วามส าคัญกับข้อร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
3) พนักงานส่วนต าบลใฝ่ใจในการบริการประชาชน 
4) องค์การบริหารส่วนต าบล มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
พนักงาน  
5) พนักงานส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และประสานอันดีใน
การร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค 
ส่วนกลาง และภาคประชาชน ในการปฏิบัติงาน 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคญัการเขา้สู่
ประชาคมอาเชี่ยน 
8) ผู้บริหารในแตร่ะดับขององค์การบริหารส่วนต าบลไดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ  
9) องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคญัในการพัฒนา
คุณสมบัตสิ่วนตัวของพนักงานส่วนต าบล การสร้างเสริมใน
การปฏิบัติงานบุคลิกภาพ การสร้างภาวะผู้น า เพื่อให้เป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ดี มีคุณภาพ 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลใหค้วามส าคญัในการน้อม
น ากระแสพระราชด ารสัไปสู่การปฏิบัติงาน 
11) พนักงานส่วนต าบลมคีุณธรรมและจริยธรรม 
12) องค์การบริหารส่วนต าบลมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัตริาชการ 
 
 
 

1) พนักงานส่วนต าบลบางส่วนยังไม่รู้หลักและวิธีการปฏิบัติ
ราชการที่ถูกต้อง 
2) พนักงานส่วนต าบลบางส่วนยังขาดความรูค้วามช านาญ              
ในงานด้านธุรการและสารบรรณ 
3) การส่งเสรมิความรู้ความสามารถในการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จยงัมีน้อย และไม่ต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
4) พนักงานส่วนต าบลบางส่วนยังขาดความรูค้วามสามารถ           
ในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
5) พนักงานส่วนต าบลในระดับผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้เกีย่วกับ
กฎหมายเบื้องต้นในการปฏิบตัิราชการ  
6) พนักงานส่วนต าบลยังขาดความรู้และเทคนิคการไกล่เกลี่ย
ความขัดแย้งในชุมชน 
7) การสร้างวัฒนธรรมในการท างานของพนักงานส่วนต าบล     
ยังมีน้อย  
8) การเรียนรู้ของพนักงานส่วนต าบลโดยใช้เทคโนโลยียังมี          
ไม่มาก 
9) การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่งยังมีน้อย ไมเ่พียงพอต่อความต้องการของพนักงาน
ส่วนต าบล และความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
10) การสร้างคณุภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลยังไมม่ีแผนงานวิธีการที่
ชัดเจน ตรงกับความต้องการของพนักงานส่วนต าบล 
11) การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ผ่านมา
พนักงานส่วนต าบลมีส่วนร่วมน้อย        
12) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อย จึงเป็น
ข้อจ ากัดในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
1) มีกฎหมายให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติราชการตามแนว
ทางการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี เช่น พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญตัิ
เทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงท าให้
ส่วนราชการต่างๆ ได้ให้ความส าคญัในการพัฒนาบุคลากร
ของตนเอง 
2) รัฐบาล กระทรวง กรม ได้ใหส้ว่นราชการน้อมน ากระแส
พระราชด ารัสไปสู่การปฏบิัติงาน 
3) หนว่ยงานอ่ืนได้จดัหลักสูตรพฒันาความรู้พนักงานส่วน
ต าบล  ซึ่งองค์การบรหิารส่วนต าบลสามารถจดัส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมเพิม่พูนความรูไ้ดเ้พิ่มมากขึ้น 
4) กระแสการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรู้และใช้ใน
การปฏิบัติงานมีเพิ่มมากข้ึน  

1) การถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะจากส่วนราชการ
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลมเีพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ได้ถา่ย
โอนงบประมาณ และบุคลากรให้กบัองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
2) งบประมาณที่องค์การบริหารสว่นต าบลได้รับการจดัสรร
ในแต่ละปียังมไีมเ่พียงพอในการจดัท าบริการสาธารณะใน
พื้นที่ และไมเ่พียงพอต่อการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
3) ระเบยีบ หนังสือสั่งการบางฉบบัไม่เอื้อต่อการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 
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  3.6 วิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
 “ภายในปี 2566 พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและ
ประโยชน์สุขของประชาชน” 
 

 3.7 พันธกิจ 
       เสริมสร้างพัฒนาพนักงานส่วนต าบลทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน          
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

 3.8  ยุทธศาสตร์ 
 3.8.1 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีความรอบรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน
 3.8.2 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นมืออาชีพ  
 3.8.3 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มคีุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

 3.8.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วนต าบลทุกคน ให้มีพลังกาย              
ที่เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อมอุทิศ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 3.8.5 พัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม         
มีวินัย และเข้าถึงประชาชน 

 

3.9  กลยุทธ์ 
 3.9.1 พัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 3.9.2 พัฒนาด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละด้าน 
 3.9.3 พัฒนาด้านการบริหาร 
 3.9.4 พัฒนาด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 3.9.5 พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 

3.10  ค่านิยม “ข้าราชการยุคใหม่ ใฝ่ใจประชาชน” 
 

3.11 วัฒนธรรม “มีใจรักบริการ (service mind)” 
                           
4. เป้าหมายการพัฒนา 
 เป้าหมายการพัฒนา พนักงานส่วนต าบลเป็นคนเก่ง คนดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ทีว่างไว้  
 
5. ขั้นตอนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  ขั้นตอนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลหนองบัว ประกอบด้วย 
 5.1.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
        5.1.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 
        5.1.3 หัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ  
 5.1.4 หวัหน้าส านักงานปลัด                 กรรมการ/เลขานุการ 
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  5.2 การเตรียมการและการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
 การเตรียมการและการวางแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ด าเนินการโดยการหา             
ความจ าเป็นในการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนว่าจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงาน
ได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยเทศบาลได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 5.2.1 ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การตอบแบบสอบถาม และการสังเกตการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคน ดังนี้  
   1) พนักงานส่วนต าบล  จ านวน   9  คน ประกอบด้วย 
                                       1.1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น     จ านวน   2  คน 
    1.2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น จ านวน  3  คน 
    1.3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ   จ านวน  2  คน 
    1.4) ต าแหน่งประเภททั่วไป  จ านวน  2  คน 
   2) พนักงานจ้าง จ านวน   16  คน ประกอบด้วย 
    3.1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  6  คน 
    3.2) พนักงานจ้างทั่วไป         จ านวน  10  คน 
   รวมจ านวนบุคลากรทั้งหมด  25  คน เพ่ือให้ทราบข้อมูลความจ าเป็นในการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา เรื่องหรือหลักสูตรที่จะต้องการพัฒนา และวิธีการพัฒนา 
ซ่ึงความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 จ านวน 5 ด้าน ดังนี้  
  (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

 (3)  ด้านการบริหาร 
 (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 (5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 5.2.2 ผลการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ผลดังนี้ 
 1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ต้องการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และ
วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา  มีดังนี้  
 (1) บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 (2) กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดย
การอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  (3) หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
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  (4)  งานธุรการและงานสารบรรณ  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
  (5) การด าเนินชีวิตวิถีใหม่ และการปรับตัวภาวะโควิด 19  กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

 2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  สิ่งที่ต้องการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา มีดังนี้  
  (1) การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่พนักงานส่วนต าบลทุกต าแหน่ง  วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  (2) การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานจ้างที่
รับผิดชอบงานและใช้ทักษะเฉพาะด้าน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการ
โดยการอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

 3) ด้านการบริหาร สิ่งที่ต้องการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้ในการ
พัฒนา มีดังนี้  
 (1) การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปลัด/
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการฝึกอบรม  
 (2)  การบริหารงานทั่วไป  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการฝึกอบรม 
 (3) การบริหารงานการคลัง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง 
วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการฝึกอบรม   
 (4) การบริหารงานช่าง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง  วิธีการ
พัฒนาด าเนินการโดยการฝึกอบรม 
 

 4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว สิ่งที่ต้องการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้        
ในการพัฒนา มีดังนี้  
 (1) การสร้างเสริมบุคลิกภาพ กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรม การสัมมนา กรณีศึกษา  และกิจกรรม
พัฒนาจิต 
 (2) การสร้างภาวะผู้น า กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรม การสัมมนา การสอนงาน กรณีศึกษา และ
กิจกรรมพัฒนาจิต 
 (3) การสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล และ พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม 
การสัมมนา การสอนงาน กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน กลุ่มท างาน กิจกรรมพัฒนาจิต และกิจกรรมนันทนาการ  
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 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สิ่งที่ต้องการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการ 
ที่ใช้ในการพัฒนา มีดังนี้  
 (1) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรม  การสัมมนา การ
สอนงาน กรณีศึกษา กลุ่มท างาน และกิจกรรมพัฒนาจิต 
 (2) การน้อมน ากระแสพระราชด ารัสสู่การปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรม การสัมมนา การสอนงาน 
กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาจิต  
 (3) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรม  การสัมมนา การสอนงาน 
กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาจิต  

                   5.3 ขั้นทดลองการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายใหม่ 
 พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดให้พนักงาน
ส่วนต าบลมีการทดลองการปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับการพัฒนา โดยมีขั้นทดลองการปฏิบัติดังนี้ 
   5.3.1 ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานง่าย ๆ ก่อน 
 5.3.2 ให้มีการทบทวนถึงเหตุผล และขั้นตอนวิธีการท างาน เพ่ือตรวจสอบว่าเข้าใจมาก
น้อยเพียงใด และเรียนรู้วิธีการท างาน 
 5.3.3 ให้ผู้บังคับบัญชาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ 
 5.3.4 กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีก าลังใจและมีความเชื่อมั่น      
ในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 
 5.3.5 ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา          
ได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้อง จึงยุติการสอน หรือให้ค าแนะ 
     

  5.4 ขั้นการติดตามและประเมินผล 
        พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการพัฒนา ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องติดตามและประเมินผล          
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ว่ามีผลของการพัฒนาเป็นอย่างไร ต้องให้ค าปรึกษาแนะน าอะไรบ้าง และการประเมินผล
ของการปฏิบัติราชการ ว่ามีผลอย่างไร และต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาอะไรต่อไปอย่างไร  

 
6. หลักสูตรการพัฒนา 
     จากการการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถก าหนดเป็นหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล      ในแต่ละต าแหน่ง ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ครอบคลุมในความจ าเป็นของการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล        ทั้ง  5  ด้าน ได้ดังนี้  

6.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ มีดังนี ้
 6.1.1 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข   
 6.1.2  กฎหมายเบื้องตน้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.1.3  หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 6.1.4  งานธุรการและงานสารบรรณ 
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 6.1.5  การด าเนินชีวิตวิถีใหม่  และการปรับตัวภาวะโควิด 19 
 

6.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ มีดังนี ้
 6.2.1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล          

ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ส่วนราชการอ่ืน หรือองค์กาบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดเอง  
 6.2.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของ และพนักงานจ้างที่

รับผิดชอบงานและใช้ทักษะเฉพาะด้าน ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ส่วนราชการอ่ืน หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดเอง     

 

6.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง มีดังนี ้
 6.3.1 การด าเนินทางวินัยพนักงานส่วนต าบล 
 6.3.2 การด าเนินการความรับผิดทางละเมิด 

 6.3.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล 
  

                      6.4 หลักสูตรด้านการบริหาร มีดังนี ้   
      6.4.1 การบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 6.4.2 การบริหารงานการคลัง 
 6.4.3 การบริหารงานช่าง 
 

6.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 6.5.1 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

 6.5.2 การน้อมน ากระแสพระราชด ารัสสู่การปฏิบัติงาน 
 6.5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

        

ทั้งนี้  ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามต าแหน่ง                        
และกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับห้วงระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณ ตามความจ าเป็นและสถานะ            
ทางการคลัง  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ในรายละเอียดการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) แนบท้ายนี้ 
 
7. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการ 
 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  จะใช้วิธีการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็น
ด าเนินการเองกับส่งพนักงานส่วนต าบล เข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานอ่ืนที่จะจัด เช่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัด สถานบันการศึกษา เป็นต้น ส าหรับวิธีการ
พัฒนาใช้รูปแบบต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด เช่น การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การสอนงาน กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น 
  ระยะเวลาด าเนินการในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ทั้ง 5 
หลักสูตร จะด าเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ซึ่งในห้วง
ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องให้ครอบคลุมทั้ง 5 หลักสูตร และครอบคลุมจ านวนพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่ต้อง
ได้รับการพัฒนา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความจ าเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ห้วงระยะเวลาในการพัฒนา 
งบประมาณ และสถานะทางการคลังที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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8. สถานที่ด าเนินการ 
  สถานที่ด าเนินการในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้ด าเนินการเองให้ใช้ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นสถานที่ด าเนินการ หากมีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล อาจใช้สถานที่ อ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลได้ โดยให้
ค านึงถึงหลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  ส าหรับในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาของหน่วยงานอ่ืน 
สถานที่ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานนั้นเป็นผู้ก าหนด 
 
9. งบประมาณในการด าเนินการ 

  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาพนักงานพนักงาน  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560)            
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว หรือใช้งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นหน่วยงานจัด             
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
    
10. ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาพนักงานต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการไว้ดังนี้ 
  10.1 การหาความจ าเป็นในการพัฒนา โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3 ปี ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
  10.2 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ในกรณีที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการเอง ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดไว้ ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่เป็น
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลในภาพรวมทั้งองค์กร ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
  10.3 การพิจารณาส่งพนักงานส่วนต าบลเข้ารับการพัฒนากรณีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  10.4 ขั้นการทดลองปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายใหม่  
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาจะต้องมีการทดลองการปฏิบัติงาน  ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาทดลองการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทีผู่้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้นสังกัดอยู่  
  10.5 การติดตามและประเมินผล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
          10.5.1 การติดตามผลการพัฒนา ผู้ รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับที่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้นสังกัดอยู่  
         10.5.2 การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาที่จัดท าโครงการ/กิจกรรม        
ในการพัฒนา ส าหรับการประเมินผลในภาพรวมทั้งองค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้รับผิดชอบร่วม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566)  
 11.2 พนักงานส่วนต าบลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม            
ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 11.3 องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
 11.4 พนักงานส่วนต าบลมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 11.5 ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และมีความพึงพอใจในการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  
12. การติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีการด าเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ 
 12.1 ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าฝึกอบรมพัฒนาภายใน 
7 วันท าการ  นับแต่วันกลับจากการฝึกอบรมพัฒนา  เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 12.2 ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 12.1 
 12.3  มอบหมายงานให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
 12.4  เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา และให้ค าแนะน า 
 12.5  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้
ดี และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้
การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  12.6 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว (LPA) ในแต่ละปี 
ได้คะแนนในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
  12.7 ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
  12.8 ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงานอ่ืนที่ได้มาใช้บริการหรือมีการบูรณาการร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
  12.9 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITA) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเพ่ิมข้ึนในแต่ละป ี
 12.10  น าข้อมูลการประเมินผลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนด
หลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการต่อไป 
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รายละเอียดการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

ที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ /งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ       
1. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 ของบุคคลใน
สังกัดได้รับความรู้บทบาท
และหน้าที่ของพนักงานส่วน
ต าบลในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

การอบรม การสัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติ 

30,000 30,000 30,000  

         
2. กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดได้รับความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

การอบรม การสัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติ 

30,000 30,000 30,000  

3. หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดได้รับความรู้หลักและ
วิธีการปฏิบัติราชการ 

การอบรม การสัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติ 

30,000 30,000 30,000  

         

                                                                                                        
     (นางสาวสถิตรัตน์  โพธิ์เอ้ียง)           (นายสุชาติ   คงโพธิ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



รายละเอียดการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

ที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ /งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

         
4. งานธุรการและงานสารบรรณ พนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 ของบุคคลใน
สังกัดได้รับความรู้งานธุรการ
และสารบรรณ 

การอบรม การ
สัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติ 

30,000 30,000 30,000  

         
5. การด าเนินชีวิตวิถีใหม่  และการปรับตัวภาวะ

โควิด 19 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดได้รับความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตวิถีใหม่และการ
ปรับตัวในภาวะโควิด 19 
 

การอบรม การ
สัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติ 

30,000 30,000 30,000  

 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ       
6. การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของ

พนักงานส่วนต าบล ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  จังหวัด ส่วนราชการอ่ืน หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดเอง 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดได้รับความรู้เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบล 

การอบรม การ
สัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติ 

50,000 50,000 50,000  

         
 

                 
     (นางสาวสถิตรัตน์  โพธิ์เอ้ียง)           (นายสุชาติ   คงโพธิ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
 



รายละเอียดการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

ที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ /งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

7. การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของ
พนักงานจ้างที่รับผิดชอบงานและใช้ทักษะ
เฉพาะด้าน  ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  จังหวัด ส่วนราชการอ่ืน หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดเอง 

พนักงานจ้างทุก
ต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 ของพนักงาน
จ้างได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบของ
พนักงานจ้างที่รับผิดชอบงาน
และใช้ทักษะเฉพาะด้าน 

การอบรม การ
สัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติ 

50,000 50,000 50,000  

         
 หลักสูตรความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง       
8. การด าเนินงานทางวินัยพนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล

ทุกต าแหน่ง 
ร้อยละ 100 ของพนักงาน
ส่วนต าบลได้รับความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินการทาง
วินัยพนักงานส่วนต าบล 

การอบรม การ
สัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติ 

30,000 30,000 30,000  

         
9 การด าเนินการความผิดทางละเมิด พนักงานส่วนต าบล

ทุกต าแหน่ง 
ร้อยละ 100 ของพนักงาน
ส่วนต าบลได้รับความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินการทาง
ความรับผิดทางละเมิด 

การอบรม การ
สัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติ 

30,000 30,000 30,000  

         
                      

                       
    (นางสาวสถิตรัตน์  โพธิ์เอ้ียง)           (นายสุชาติ   คงโพธิ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 



รายละเอียดการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

ที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ /งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

10. การพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานส่วนต าบลทุก
ต าแหน่ง 
-นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
-นักพัฒนาชุมชน 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 
-นายช่างโยธา 

ร้อยละ 100 ของพนักงาน
ส่วนต าบลได้รับความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 120,000 120,000 120,000  

 
11. 

หลักสูตรด้านการบริหาร 
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น 

 
ปลัด อบต. 
รองปลัด อบต. 

 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
นักบริหารงานท้องถิ่น 

 
ฝึกอบรม 

 
70,000 

 
70,000 

 
70,000 

 

         
12. หลักสูตรการบริหารงานทั่วไป หัวหน้าส านักปลัด 

อบต. 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารงานทั่วไป 

ฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000  

     

    
  (นางสาวสถิตรัตน์  โพธิ์เอ้ียง)           (นายสุชาติ   คงโพธิ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



 
รายละเอียดการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

ที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ /งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

13. หลักสูตรการบริหารงานการคลัง ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
นักบริหารงานการคลัง 

ฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000  

         
14. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง ผู้อ านวยการกอง

ช่าง 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรนัก
บริหารงานช่าง 
 

ฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000  

 
15. 

หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่ง 

 
ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

 
การอบรม การ
สัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การสอนงาน 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 

         
 

                         
 

     (นางสาวสถิตรัตน์  โพธิ์เอ้ียง)            (นายสุชาติ   คงโพธิ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 



 
รายละเอียดการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท 

ที ่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ /งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
2564 2565 2566 

16. การน้อมน ากระแสพระราชด ารัสสู่การ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
น้อมน าพระราชด ารัสสู่การ
ปฏิบัติงาน 

การอบรม การ
สัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การสอนงาน 
การศึกษาดูงาน 

30,000 30,000 30,000  

17. การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ทุกต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
สังกัดได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

การอบรม การ
สัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การสอนงาน 
การศึกษาดูงาน 

30,000 30,000 30,000  

         
         
         

 

                                   

     (นางสาวสถิตรัตน์  โพธิ์เอ้ียง)           (นายสุชาติ   คงโพธิ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 



 

 

 

แผนอัตรากําลัง ๓ ป 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

อําเภอวัดสิงห  จังหวัดชัยนาท 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 

 

 

ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยนาท 

ครั้งท่ี.......... /๒๕63 เม่ือวันท่ี ......... เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
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1 

๑. หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานรัฐ เปนสิ่งท่ีสําคัญและตองดําเนินการตอเนื่อง 

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองคกรหนึ่งจะมีความสัมพันธกับการกําหนดอัตราเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องสอดคลองกัน  

ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองบัว จะสิ้นสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จึงจําเปนตองจัดทํา

แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ใหสอดรับและสัมพันธกับแผนอัตรากําลัง    

ฉบับเดิมเปนสําคัญ เพ่ือใหการบริหารจัดการอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความสมบูรณและตอเนื่องโดยใช

หลักการและวิธีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2564 – 2566 ดังนี้ 

1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

อัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล วาจะมีตําแหนง

ใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 

ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะตองจายใน

ดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล เพ่ือใชในการ

กําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยนาท ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด  

      1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.) ไดมีมติเห็นชอบประกาศการกําหนด

ตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล 

โดยเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยนาท  พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคการบริหาร

สวนตําบลหนองบัว แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการ

บริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง 

และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  จึงไดจัดทําแผน

อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑วัตถุประสงคจากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

2.1.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน         

ท่ีเหมาะสม ไมซํ้าซอน 

  ๒.1.๒ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง 

โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแตละประเภทและตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

  ๒.1.๓ เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยนาท  สามารถตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว วาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

  ๒.1.๔ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

  ๒.1.๕ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุ

แตงตั้งพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหการบริหารงาน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เกิดประโยชน             

ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดเปนอยางดี 

  ๒.1.๖ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหาร 

งานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๒.๒ ประโยชน จากการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
2.2.๑ ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสวนเก่ียวของมีความเขาใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กําลังคน ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ 
2.2.2 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

บริหาร สรางขวัญกําลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเกงไวในหนวยงาน 
2.2.๓ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหสามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนาได 
2.2.๔ การจัดทําแผนอัตรากําลัง ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดาน จุดแข็ง จุดออน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ 

2.2.๕ การจัดทําแผนอัตรากําลัง เปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูเปาหมายในภาพรวมได 

2.2.๖ เปนตนแบบท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ในภาคราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 

3 
 
 

3. กรอบแนวคิดในการจดัทําแผนอัตรากําลัง๓ ป 

3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากําลัง 

การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนนั้นจะเปนสวนหนึ่งของการวางแผนกําลังคนในภาพรวมของ
องคกร ซ่ึงนักวิชาการในตางประเทศ นักวิชาการไทย และองคกรตางๆ ไดใหความหมาย ดังนี้ 

 

· The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “กระบวนการท่ีเปนระบบในการระบุความตองการทุนมนุษย เพ่ือมาทํางานใหบรรลุ
เปาหมายองคกร และดําเนินการพัฒนากลยุทธตางๆ เพ่ือใหบรรลุความตองการดังกลาว” ดังนั้นในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกําหนดจํานวนและคุณภาพของทุนมนุษยท่ีองคกร
ตองการเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามเปาหมายขององคกร 

· International Personnel Management Association (IPMA) ใหความหมายของ
การวางแผนกําลังคน คือ “การวางกลยุทธดานกําลังคนใหสอดคลองกับทิศทางธุรกิจขององคกร โดยการวิเคราะห
สภาพกําลังคนขององคกรท่ีมีอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคตวามีสวนตางของ   
ความตองการอยางไร เพ่ือท่ีจะพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุภารกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค   
ท่ีวางไว” โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังในความหมายนี้อาจเปนการหาความตองการกําลังในอนาคตท่ีจะทําให
องคกรบรรลุภารกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (Mission-based manpower planning) 

· ศุภชัย ยาวะประภาษ ใหความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลวา “เปนกระบวนการใน
การกําหนดความตองการบุคลากรลวงหนาในแตละชวงเวลาวา องคกรตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาไร 
และรวมถึงวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีกําหนดไวลวงหนานี้ดวย การไดมาซ่ึงบุคลากรนี้ รวมตั้งแตการสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองคกร ภายในองคกร ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในใหมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามท่ีตองการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไวซ่ึงบุคลากร ตลอดจนการใชประโยชนจากบุคลากรให
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ”  

· สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กําลังคนเชิงกลยุทธในสวนราชการ วาหมายถึง “การดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณ
เก่ียวกับอุปสงค และอุปทานดานกําลังคน เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลวิธีท่ีจะใหไดกําลังคนในจํานวนและสมรรถนะ
ท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมีแผนการใชและพัฒนากําลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษากําลังคนท่ีเหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

· กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคูมือการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป วา การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย
เปนกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนาเพ่ือเปนแนวทาง
สําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการดําเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะห และ 
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วิเคราะหเก่ียวกับอุปสงค และอุปทานกําลังงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดวิธีการท่ีจะใหไดกําลังคนท่ีมีความรู 
ความสามารถอยางเพียงพอ หรือกลาวโดยท่ัวไป การมีจํานวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาตองการ                   
เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสม และคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการเขามาทํางานในองคกรในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกร หรืออีก    
นัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยและรูจักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหลานั้นให
อยูกับองคกรตอไป 

จากคําจํากัดความของนักวิชาการตางๆ จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้น    
เปนการระบุวาองคกรตองการจํานวน ประเภท และลักษณะของตนทุนมนุษยมากนอยเพียงใดท้ังในปจจุบัน
และอนาคตเพ่ือใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร ภารกิจและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ
ตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยาง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยใหพิจารณากรอบใหสอดคลองกับภารกิจและลักษณะงานของ องคการบริหารสวนตําบล
หนองบัว ดังนี้ 

· พนักงานสวนตําบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานท่ีเนนการใช
ความรูความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานท่ีมีความตอเนื่องในการทํางานมีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
กําหนดตําแหนง แตละประเภทของพนักงานสวนตําบลไว  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานทองถ่ิน  ไดแก ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอํานวยการทองถ่ิน  ไดแก หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานท่ัวไป ไดแก สายงานท่ีบรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 

· ลูกจางประจํา : ปฏิบัติงานท่ีตองใชทักษะและประสบการณ จึงมีการจาง
ลูกจางประจําตอเนื่องจนกวาจะเกษียณอายุราชการ โดยไมมีการกําหนดอัตราข้ึนมาใหม  หรือกําหนดตําแหนงเพ่ิม
จากท่ีมีอยูเดิมและใหยุบเลิกตําแหนง หากตําแหนงท่ีมีอยูเดิมเปนตําแหนงวาง มีคนลาออก หรือเกษียณอายุ
ราชการ โดยกําหนดเปน ๓ กลุม  ดังนี้  

- กลุมงานบริการพ้ืนฐาน  
- กลุมงานสนับสนุน 
- กลุมงานชาง 
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· พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานท่ีมีกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑการกําหนด
พนักงานจางจะมี 3 ประเภท แตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง 
ดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนดจางพนักงานจาง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

 
- พนักงานจางท่ัวไป 
- พนักงานจางตามภารกิจ 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

¾¹ Ñ¡ §Ò¹ ¨ éÒ§µÒÁÀÒÃ¡ Ô̈  

¨ íÒ¹ Ç¹   5 ¤ ¹    

¤Ôà́»ç¹   25% 

¾¹ Ñ¡ §Ò¹ ÊèÇ¹ µ íÒº Å 

¨ íÒ¹ Ç¹  7 ¤ ¹    

¤Ôà́»ç¹  35% 

พนักงานจ้างท่ัวไป 

 ¨ íÒ¹ Ç¹   8 ¤ ¹   ¤Ốà»ç¹  

40% 

á¼¹ ÀÙÁÔÍ ÑµÃÒ¡ íÒÅÑ§ 

áÊ´ §ÊÑ́ÊèÇ¹ ¢Í §º Ø¤ÅÒ¡ Ãã¹ ÊÑ§¡ Ñ ́Í º µ .Ë¹ Í §º ÑÇ 
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   (2) แนวคิดเรื่องการกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการ
กําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
มากยิ่งข้ึน โดยจุดเนนคือ กําหนดสายงานท่ีสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบมากท่ีสุด พรอมท้ังเอ้ือตอการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อันไดแก การโอน การยาย การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ท้ังนี้
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ไดพิจารณาดวยวาอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเปนอยางไรเพ่ือใหสามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใหพิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุมอาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
 - สํานักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และ
แตงตั้งใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด สวนใหญจะเนนท่ี
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อํานวยการท่ัวไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้ง
จะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานได
เต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนท่ีเรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละสายงาน  เพ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรง     
ตามความรู ประสบการณท่ีแตละคนมี 
 - กองชาง คุณสมบัติ  ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนท่ีเรื่องสายงานชาง  
การกอสราง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  สวนวุฒิการศึกษา ท่ีใชในการบรรจุแตงตั้งจะใชคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน เ พ่ือใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบั ติงาน                 
ไดเต็มความสามารถและตรงตามความรู  ประสบการณท่ีแตละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะหอุปสงคกําลังคน (Demand Analysis) 

เพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับภาระงานจําเปนตองสรางกระบวนการ
รวบรวมขอมูลท่ีสะทอนภาระงานจริงของหนวยงาน แบบ  360 องศา โดยแบงออกเปน 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติ
ขอมูลในอดีต มิติขอมูลในปจจุบัน และมิติขอมูลในอนาคตดังตาราง 
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จากไดอะแกรมท่ีแสดงเบื้องตนสะทอนใหเห็นวาการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ไมอาจข้ึนอยูกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอยางตายตัวได ตองอาศัย   
การผสมผสานและความสอดคลองสมํ่าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติท่ียืนยันตรงกัน เชนเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ท่ีไดใหความเห็นวา “การจัดสรรอัตรากําลังนั้นควร
คํานึงถึงปจจัยและกระบวนการตางๆ มากกวาหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากําลังดานบนนั้นสามารถนํามาสราง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห
อัตรากําลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ไดดังนี้ 

 

History ForecastToday

äÁè¤ ÇÃ¾Ô̈ÒÃ³ Òà¾ÕÂ§á¤èà©¾ÒÐ¢ éÍ ÁÙÅã¹ Í ´ Õµ (Can't measure workload by just looking at history)

äÁè¤ ÇÃ¾Ô̈ÒÃ³ Òà¾ÕÂ§á¤èà©¾ÒÐÀÒÃÐ§Ò¹ ¼èÒ¹ ÀÒ¾ã¹ Í ¹ Ò¤ µ (Can't measure workload by just looking at forecast)

¾ÔÒ̈Ã³ Ò¢ éÍ ÁÙÅ¡ ÒÃ» ¯ Ôº ÑµÔ§Ò¹ ¨ ÃÔ§

¢ Í §¾¹ Ñ¡ §Ò¹ ã¹ Ë ¹ èÇÂ§Ò¹

¾Ô̈ÒÃ³ ÒÀÒÃ¡ Ô̈/º · º Ò· /วิสัยทัศนที์�องคก์ร

ÁØè§Ë ÇÑ§á ÅÐÊè§¼Å¶Ö§µ èÍ ÀÒÃÐ§Ò¹ ¢ Í §

Ë ¹ èÇÂ§Ò¹

¾ÔÒ̈Ã³ Ò

Í ÑµÃÒ¡ íÒÅÑ§

»Ñ̈¨ Øº Ñ¹

• à»Ố âÍ ¡ ÒÊãË éË ¹ èÇÂ§Ò¹ á Ê ´ §

¤ ÇÒÁ¤ ỐàËç¹ /¢ éÍ àÊ ¹ Í á ¹ Ðá ÅéÇ

นาํขอ้มูลเหล่านี� มาประกอบการ

ÇÔà¤ ÃÒÐË ì

• à¡ çº » ÃÐà́ ç¹ (Issues)ที�เกี�ยวขอ้ง

¡ Ñº Í ÑµÃÒ¡ íÒÅÑ§¨ Ò¡ ¼Ùé» ¯ Ôº ÑµÔ§Ò¹  

และผูเ้กี�ยวขอ้ง (360 Í §ÈÒ)

• ÃÑº ¢ éÍ ÁÙÅ¡ ÒÃ´ íÒà¹ Ô¹ §Ò¹ ¨ ÃÔ§

¢ Í §Ë ¹ èÇÂ§Ò¹ ã¹ Í ´ Õµ

• แนวทางการปฏิบัติงานที�ไดร้บั

¡ ÒÃ¾ÔÊÙ̈¹ ìá ÅéÇ

• ขอ้มูลเชิงปริมาณที�ÇÑ́

อตัรากาํลงัที�µ éÍ §¡ ÒÃ (FTE)

• เปิดรบัประเด็นที�เกี�ยวกบั

ÇÔÊÑÂ· ÑÈ¹ ì ÀÒÃ¡ Ôà̈Ãè§́èÇ¹  

ภารกิจหลกัซึ�งส่งผลต่อความ

µ éÍ §¡ ÒÃÍ ÑµÃÒ¡ íÒÅÑ§

• ÇÔà¤ ÃÒÐË ìá¹ Çâ¹ éÁ¢ Í §ÀÒÃÐ

งานจากผลผลิตที�ตอ้งการจาก

Ë ¹ èÇÂ§Ò¹  (Drivers)

FTE DRIVER

ISSUE

องคป์ระกอบที�นาํมาใช้

Supply Pressure

Strategic objective

การพิจารณาอตัรากาํลงัดว้ยการใชเ้พยีงวิธีการเดียว อาจเกิดความคลาดเคลื�อนขึ� นได ้

จึงควรพจิารณาผ่านวิธีการที�หลากหลายและยึดโยงกันเพ ื�อใหผ้ลลัพธมี์ความน่าเชื�อถือย ิ�งขึ� น

Effective Manpower Planning Framework

ÁØÁÁ Í §ä» ÊÙèÍ ¹ Ò¤ µ  ÁØÁÁ Í §» Ñ̈¨ Øº Ñ¹  ÁØÁÁ Í §Í ´ Õµ  

§ 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 



 

8 

  เม่ือนํากรอบแนวความคิดการวิเคราะหอัตรากําลัง (Effective Manpower Planning 
Framework) มาพิจารณาอัตรากําลังของหนวยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ดาน สะทอนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากําลัง ในองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ท่ีมีอยูดังนี้ 

กระจกดานท่ี 1 Strategic objective: เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองบัว บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไว จําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับเปาหมายการดําเนินการ     
โดยจะเปนการพิจารณาวางานในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูนั้นครบถวนและตรงตามภารกิจหรือไมอยางไร หากงานท่ี
ทําอยูในปจจุบันไมตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปจจุบันบางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรกําลังคนของบางสวน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 

การวางแผนอัตรากําลังคนในดานนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ ในการบรรจุบุคลากรเปนสําคัญ เชน ผูมีความรูความสามารถดานการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ดานการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ      
จะบรรจุใหดํารงตําแหนงในสวนของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหา และบริการสาธารณสุขใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง เปนตน 

กระจกดานท่ี 2 Supply pressure: เปนการนําประเด็นคาใชจายเจาหนาท่ีเขามารวมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในสวนนี้จะคํานึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง โดยในหลักการแลวการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบ     
ตอประสิทธิภาพและตนทุนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลัง
จะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนด
ตําแหนง เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตรากําลังในดานนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ไดกําหนดอัตรากําลังใน   
แตละสวนราชการประกอบดวย  หัวหนาสวนราชการ  1 อัตรา  ตําแหนงระดับผูอํานวยการกอง  มีหนาท่ีบังคับ
บัญชาบุคลากรในสวนราชการนั้น ๆ ทุกตําแหนง  ตําแหนงรองลงมา จะเปนตําแหนงแตละงาน ซ่ึงกําหนดเปน  
สายงานวิชาการ ผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตําแหนงสายงานท่ัวไป  ผูมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี พนักงานจาง
ตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป ตามลําดับ การกําหนดในลําดับชั้นเพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมี
ผูรับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เปนผูมีความรูประสบการณ ท่ีแตละตําแหนงควรมีเปนสําคัญ  

กระจกดานท่ี 3 Full Time Equivalent (FTE): เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริง อยางไรก็ดีกอนจะคํานวณ 
FTE ตองมีการพิจารณาปริมาณงานดังตอไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ในสายงานวา 
§ สอดคลองกับสวนราชการ /สวนงานนี้หรือไม 
§ มีภาระงานท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาวหรือไม 
§ การมีสายงานนี้ในสวนราชการ เอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม 
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o พิจารณาปรับเปล่ียนสายงานเม่ือพบวา 
§ ลักษณะความเชี่ยวชาญไมสอดคลองกับงานหลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
§ ไมมีภาระงาน/ความรับผิดชอบท่ีตองอาศัยสายงานดังกลาว /หรือทดแทนดวย 

สายงานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาได 
§ การมีสายงานนี้ในหนวยงานมิไดชวยเอ้ือตอการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การคิดปริมาณงานแตละสวนราชการ 

 การนําปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนแตละสวนราชการ มาเพ่ือวิเคราะหการกําหนดอัตรา  และคํานวน

ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ไดใชวิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  

ดังนี้ 

จํานวนวันปฏิบัติราชการ  1  ป   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนคา   230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 

1. 230   คือ จํานวนวัน ใน  1 ป ใชเวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใชเวลาปฏิบัติงานราชการ เปนเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณดวย จํานวน ชั่วโมง / 1 ป ทํางาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได  82,800 นาที 

 
 กระจกดานท่ี 4 Driver: เปนการนําผลลัพธท่ีพึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
(ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว) มายึดโยงกับจํานวนกรอบกําลังคน
ท่ีตองใช สําหรับการสรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยเนนท่ีการปฏิบัติงาน การบริหารราชการ 
สอดคลองและตอบโจทยกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  (การตรวจประเมิน 
LPA)  

กระจกดานท่ี 5  360° และ Issues: นําประเด็นการบริหารคน/องคกรมาพิจารณา อยางนอย
ใน 3 ประเด็นดังนี้ 

§ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสรางองคกร เนื่องจากการจัดโครงสรางสวนราชการและการ
แบงงานในแตละสวนราชการนั้นจะมีผลตอการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนจํานวนมาก เชน หากกําหนด
โครงสรางสวนราชการ หรือ กําหนดฝายมากจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึนอีกตามมาไมวาจะเปนระดับหัวหนา    
สวนราชการ งานในสวนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
พิจารณาทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั้นมีความเหมาะสมแลว โดยปจจุบัน   
มี 3 สวนราชการ ไดแก สํานักงานปลัด  กองคลัง  และกองชาง  
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§ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
เปนองคกรท่ีมีขาราชการสูงอายุจํานวนหนึ่ง ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ี
จะรองรับการเกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงอัตรากําลังท่ี
เหมาะสมข้ึนทดแทนตําแหนงท่ีจะเกษียณอายุออกไป เพ่ือใหสามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานตอเนื่อง และสามารถ
คาดการณ วางแผนกําหนดเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคตขางหนาเก่ียวกับกําลังคนได 

§ มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของเขามาประกอบการพิจารณา โดยเปนขอมูลท่ีไดมาจาก
การสัมภาษณผูบริหาร หรือ หัวหนาสวนราชการซ่ึงประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล                    
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ท้ัง 3 สวนราชการ 
การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว        
เปนการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและกําหนดทิศทางให
สอดคลองในทิศทางเดียวกัน ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖4 –๒๕๖6 
        องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซ่ึงประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวนราชการเปนคณะทํางาน  มีหัวหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการ           
ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล   
หนองบัว ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน       
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหาร
และ สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  

 3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุม
งานตางๆ 

 3.2.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว โดยให
หัวหนาสวนราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับ
ภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบตัิอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และพนักงานสวนตําบล
ในองคการบริหารสวนตําบล ประกอบในการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 
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 3.2.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 3.2.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง     
ไมเกิน รอยละส่ีสิบ ของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 
3.3 ความสําคัญของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคน 

 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนมีความสําคัญ เปนประโยชน         
ตอองคการบริหารสวนตําบลและสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการบริหารสวนตําบล    
การกําหนดอัตรากําลังคนอยางเปนระบบและตอเนื่องจะชวยทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว สามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางทันทวงทีทําใหการจัดหาการใชและ     
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญและ
เปนประโยชนโดยสรุปได ดังนี้ 

3.3.1 ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว สามารถพยากรณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี ทําใหองคการบริหาร        
สวนตําบลหนองบัว สามารถวางแผนกําลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณดังกลาวไวลวงหนา            
(Early Warning) ซ่ึงจะชวยทําใหปญหาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จะเผชิญในอนาคตเก่ียวกับทรัพยากร
บุคคลลดความรุนแรงลงได 

3.3.2 ทําใหทราบขอมูลพ้ืนฐานท้ังดานอุปสงคและอุปทานของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและในอนาคต องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จึงสามารถวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะเปนกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ใหสอดคลองกันทําใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

3.3.4 ชวยลดปญหาดานตางๆ เก่ียวกับการบริหารกําลังคน เชน ปญหาโครงสรางอายุ
กําลังคน ปญหาคนไมพอกับงานตามภารกิจใหม เปนตน ซ่ึงปญหาบางอยางแมวาจะไมอาจแกไขใหหมดสิ้นไปได
ดวยการวางแผนกําลังคนแตการท่ีหนวยงานไดมีการวางแผนกําลังคนไวลวงหนาก็จะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหานั้นลงได 

3.3.5 ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว สามารถท่ีจะจัดจํานวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกําลังคนใหเหมาะสมกับงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหกําลังคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหท้ังกําลังคนและองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว โดยรวม 
 



 

12 
 

3.3.6 การกําหนดกรอบอัตรากําลังคนจะทําใหการลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัว เกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดความสูญเปลาอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงานไมตรงกับความตองการ 

3.3.7 ช วย ทํ า ให เ กิ ดการจ า ง งาน ท่ี เท า เ ทียม กันอย า ง มีประสิทธิ ภ าพ (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะนําไปสูการวางแผนกําลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหการจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสําเร็จ โดยเริ่มตั้งแตกิจกรรมการสรรหา        
การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความกาวหนา
ในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตําแหนง การจายคาตอบแทน เปนตน 

 3.4  กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

   3.4.๑ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
   3.4.๒ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรขององคการบริหาร       

สวนตําบลหนองบัว  
3.4.2.๒ ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว เชน 

กฎระเบียบ การแบงสวนราชการภายใน และกรอบอัตรากําลัง       
ในแตละหนวยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เปนตน 

    3.4.2.๓ วิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดทํารางแผนอัตรากําลัง ๓ ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว และ

สงคณะทํางานเพ่ือปรับแตงรางแผนอัตรากําลัง 
   3.4.๔ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ขอความเห็นชอบรางแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยนาท   
   3.4.๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป   

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
   3.4.๖ องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  จัดสงแผนอัตรากําลังท่ีประกาศใชแลว ให

จังหวัด และสวนราชการในสังกัด 
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ตารางกระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  

วัน เดือน ป รายการท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

 ส.ค. 63 แตงตั้งคณะทํางาน  

 ส.ค. 63 ประชุมคณะทํางาน ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร  

ภารงาน  อัตรากําลังท่ีมีอยู  กําหนดตําแหนง

เพ่ิมฯลฯ 

 ส.ค. 63 จัดทํารางแผนอัตรากําลัง  

 ส.ค. 63 จัดสงรางแผนใหคณะทํางานพิจารณา พิจารณารางแผนอัตรากําลัง 3 ป 

         ก.ย. 63 สงรางแผนอัตรากําลังให ก.อบต.จ.ชัยนาท  

 ก.ย. 63 ประชมุคณะอนุกรรมการ ฯ แผนอัตรากําลังฯ  

ก.ย. 63 ก.อบต.จ.ชัยนาท ประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

 

ต.ค. 63 จังหวัดจัดสงมติ ก.อบต.จ.ชัยนาท  

ใหอําเภอวัดสิงห อําเภอฯ แจง อบต.หนองบวั 

 

ต.ค. 63 ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป   
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4. สภาพปญหาความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
 จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

พบปญหาและความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป  ประจําป 2561 – 2565 แบงออกเปน
ดานตาง ๆ  เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เชน 
                    4.๑  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

-  ปญหาการคมนาคม ขนสง บางหมูบานไมสะดวก 
-  การกอสรางและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
-  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 

4.2   ดานเศรษฐกิจ  
- ราคาผลผลิตทางดานการเกษตรตกต่ํา 
- ขาดแคลนเงินทุน ในการประกอบอาชีพ 
- ไมมีแหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 
- ราษฎรท่ีมีรายไดนอยมีหนี้สินและปญหาในการสงใชเงินกูยืม 

4.3   ดานสังคม  
- การจัดการขยะมูลฝอย ขาดการรวมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะ 
- ปญหาทางดานการศึกษา มีเยาวชนบางกลุมท่ีอยูนอกระบบการศึกษา 
- กลุมอาชีพตาง ๆ ขาดความรู ความชํานาญในการประกอบอาชีพ  
- คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาสในสังคม ไมไดรับการดูแลจากบุตรหลาน 
- ราษฎรขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

4.4   ดานการเมือง - การบริหาร  
- ปญหาการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการไมเพียงพอ 

                         - ประชาชนขาดความรูในการมีสวนรวมทางดานการเมือง  การปกครอง 
                          - ประชาชนยังไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เชน  
การจัดเก็บรายได 
                          - บุคลากรท้ังฝายการเมืองและขาราชการประจํามีความรูไมเพียงพอตอภาระหนาท่ีท่ีมี 
มากข้ึนทําใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
                          - บุคลากรเจาหนาท่ีมีจํานวนนอย ไมสอดคลองกับภารกิจ อํานาจหนาท่ีท่ีมีมาก 

4.5   ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                          - ขาดความรูความเขาใจในกิจกรรมกลุมเพ่ืออนุรักษธรรมชาติ 
- ปญหาการจัดการขยะในชุมชน 
- การใชสารเคมีในสินคาเกษตร 
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

 การจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวนั้น  ไดพิจารณาสรุปรูปแบบ

และกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป ประจําป 2561 – 2565 ซ่ึงได

กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศนของตําบลหนองบัว คือ  “เกษตรปลอดสารพิษคุณภาพ

ชีวิตดีถวนหนา  แหลงทองเท่ียวดัง  การบริหารจัดการท่ีดีดวยหลักธรรภาภิบาล”  ประกอบนโยบายการพัฒนา

ของผูบริหาร มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีดี  มีระบบการปองกันและควบคุมโรคติดตอ การสงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยดานอาหาร

และน้ํา ตลอดจนการสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆการรวมคิด รวมแกไขปญหาใน

หมูบาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือแกไขปญหาใหไดทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือใหตําบลหนองบัว        

เปนเมืองท่ีนาอยูตลอดไป สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบลหนองบัว ไดกําหนดไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี  1  การสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการเกษตร  
1. สงเสริมการศึกษา อบรมสัมมนา และการไปดูงานดานการเกษตร ใหมีความรูความเขาใจ

ในการประกอบอาชีพการเกษตรแบบกาวหนา 
2. สงเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจมีมูลคาสูงและคุมคา 
3. สงเสริมและสนับสนุนใหใชวัตถุดิบในทองถ่ินเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ 
4. สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
5. จัดหาแหลงน้ํา คลองสงน้ํา ใหเพียงพอและท่ัวถึง 
6. จัดตลาดนัดชุมชน 
7. สงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร 

   ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
2. สรางและบูรณะสาธารณูปการ และไฟฟา 
3. สรางและบูรณะสาธารณูปโภคและระบบประปา 

  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
1. เตรียมความพรอมในการรับการถายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและดําเนินการจัดการศึกษา

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนไดรับการศึกษาอยางเต็มศักยภาพและตอเนื่อง 
3. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
4. สงเสริมการสรางสุขภาพ การปองกันโรค การควบคุมโรคและการคุมครองผูบริโภค 
5. ประชาสัมพันธใหความรูและสรางจิตสํานึกเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด 
6. สงเสริมสนับสนุนใหมีสวนสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ 
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7. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนเยาวชนเลนกีฬาและออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 
8. สงเสริมและสนับสนุน วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
9. สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
10.  สงเสริมและสนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาผลผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ  

  ยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาดานบริหารจัดการ 
1. สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการภายในองคกรทุกดานใหมีความพรอม 
2. สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองคกร 
4. จัดระบบบริการดูแลใหประชาชนไดรับความสะดวก และรวดเร็วในการติดตอ

ประสานงาน 
5. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเครือขายเพ่ือการใชในการวางนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
                    ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียวเชิงศรัทธา 

1. สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมให
ถูกทําลาย 

2. สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ประชาสัมพันธใหทุกฝายไดมีความรูและเขาใจถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
4. จัดระบบบําบัดและจัดการขยะ 
5. ประกวดหมูบาน เพ่ือจัดการสิ่งแวดลอม หรือหมูบานอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. สนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงศรัทธา 

การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว นั้น เปนการสรางกระบวนการ 
มีสวนรวมของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหา ตลอดจนรวมสรางรวมสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การพัฒนาองคกรจะสมบูรณได 

จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักรวมกันในการแกไขปญหาและมีความเขาใจ       

ในแนวทางแกไขปญหารวมกันอยางจริงจัง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของ     

การพัฒนา นอกจากนี้ยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนใหพรอมท่ี

จะเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สวนดาน    

การพัฒนาอาชีพนั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ภ า ร กิ จ  อํ า น า จ ห น า ท่ี ข อ ง อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ห น อ ง บั ว                  

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน          

และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

และกฎหมายอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบลท่ีเก่ียวของ ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ท้ังนี้ 
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เพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ี              
ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคในการดําเนินการ
ตามหลักภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา      
โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

5.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนสงทางบก 
(2) การสรางและบํารุงรักษาทางบกท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
(3) การขนสงมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
(4) การสาธารณูปการ  
(5) การจัดใหมีและการบํารุงทางบก  
(6) การจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(7) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
(8) การจัดใหมีและการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  

5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การจัดใหมี การรักษาพยาบาล การปองกันและการควบคุมโรคติดตอ  
(3) การปองกัน การบําบัดโรค และการจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล  
(4) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
(6) การจัดใหมีการบํารุงสถานท่ีสําหรับนักกีฬา การพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ                   

ตลอดจนสถานท่ีประชมุอบรมราษฎร  
(7) การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยมีภารกิจท่ีเกี่ยวของ 

ดังนี้ 

(1) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
(2) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) การจดัใหระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด  
(4) การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตองคการบรหิาร     

    สวนตําบลตําบล  
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5.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเท่ียวมีภารกิจท่ี

เกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และประสานการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

(2) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุนและการทํากิจกรรมไมวาจะดําเนินการเองหรือ
รวมกับบุคคลอ่ืน 

5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีภารกิจท่ี

เกี่ยวของ ดังนี้ 

      (1)  การดูแลและบํารุงรักษาปาไม  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      (2)  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
      (3)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

5.6  ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมีภารกิจท่ี

เกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษา 
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
(3) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(4) การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนา และการสงเสริมวัฒนธรรม 

5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองงถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน สนับสนุน 
หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน  

(2) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบล และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน 

(3) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน 

(4) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน  
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ภารกิจท้ัง  7  ดานตามท่ีกฎหมายกําหนด  ใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะ 

แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง

ความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวย การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจะตอง

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 

นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

                     เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว สามารถดําเนินภารกิจและอํานาจหนาท่ีใหสอดคลอง
กับปญหาขอเท็จจริงตามอํานาจหนาท่ี และสภาพปญหาความตองการของพ้ืนท่ี จึงไดดําเนินการวิเคราะหภารกิจ
อํานาจหนาท่ีดังกลาว โดยใชเทคนิค SWOT ดังนี้ 

๑. จุดแข็งขององคกร Strengths 
 - องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ชาย 1,321 คน หญิง 1,471 คน มีประชากรท้ังสิ้น 

2,792 คน หรือมีจาํนวน 1,230 หลังคาเรือน (ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) หางจากท่ีวาการอําเภอวัดสิงห 

ประมาณ 6 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก  

 - ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ประปา ไฟฟา โทรศัพท ไปรษณีย เอกชน ธนาคาร               

มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ี และองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวไดจัดใหมีบริการขอมูล

ขาวสารท่ีเปนความรู รวมถึงขาวสารของทางราชการใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว

รับทราบ 

 - ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  มีสถานีทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคงเพียงพอ     

แกการครองชีพ ประกอบอาชีพคาขาย ทําการเกษตรเปนสวนมาก 

 - ในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีสถานศึกษาท่ีใหความรูท้ังระดับอนุบาล

จนถึงระดับประถมศึกษา และมีกิจกรรมงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ซ่ึงถือเปนการหลอหลอมให

ประชาชนในทองถ่ินมีความกลมเกลียวสามัคคีกัน 

 - ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีความสนใจ และมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมทางการเมืองระดับตางๆ ซ่ึงเห็นไดจากสถิติการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมถึงใหความรวมมือในการ

จัดทําประชาคมหมูบาน  

 2. จุดออนขององคกร Weakness 

 - องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีแหลงชุมชนนอย สงผลถึงการจัดเก็บรายได และเงิน

จัดสรร/เงินอุดหนุน จากรัฐบาลมีจํานวนนอย ทําใหองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขนาดใหญได 

 - ประชาชนขาดความกระตือรือรนในการแกไขปญหาของชุมชน 

 - การบริหารโครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

 - ภาคการเกษตรยังใชสารเคมีปริมาณสูง 

 - ประชาชนมีปญหาเรื่องหนี้สิน 
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 3. โอกาสขององคกร Opportuntiy 

 - ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีความสามัคคี มีการรวมกลุมสรางผลิตภัณฑใน

ทองถ่ิน ทําใหเกิดศักยภาพท่ีสรางชุมชนเข็มแข็งได 

 - นโยบายรฐับาลสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ

ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

 4. อุปสรรค Threat 

 - ปญหาโลกรอน ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สงผลตอการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ

ดานเกษตรกรรมท่ีตองพ่ึงพาธรรมชาติ 

 - ภาคประชาชน เอกชน ขาดความรูความเขาใจ ระเบียบการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 

 - กระแสวัฒนธรรมตะวันตก สงผลใหกลุมวัยรุน มีพฤติกรรมการเรียนรูผานสื่อตาง ๆ  โดยเฉพาะ

อินเตอรเน็ต ทําใหเกิดปญหาสังคม เชน เด็กติดเกมส ติดการพนัน ยาเสพติด เปนตน 
 

6.  ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวจะดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ไดวิเคราะหแลวพิจารณาเห็นวาภารกิจหลัก  และ 
ภารกิจรองท่ีตองดําเนินการ  มีดังนี้ 

ภารกิจหลัก  
  1. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 

            2. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
      3. การสงเสริมการเกษตรและอาชีพใหแกประชาชน 
   4. การพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ๕. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
      ๖. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ๗. การสงเสริมการศึกษา 

                    ภารกิจรอง     
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณีทองถ่ิน 
2. การสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน       
3. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
4. การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
5. การวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว สรุปปญหาในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบ
อัตรากําลังและแนวทางในการแกไขปญหา  คือ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 3 สวน ไดแก 
สํานักงานปลัด กองคลัง และกองชาง และกําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนท้ังสิ้น  25  อัตรา แตเนื่องจาก    
องคการบริหารสวนตําบล มีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม และมีความตองการใชบุคลกรท่ีมีความ
ชํานาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในการปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดโครงสรางและกําหนดกรอบ
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีเพ่ือท่ีจะใหสามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบล      
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ไดวิเคราะหภารกิจและปริมาณรวมท้ังสภาพปญหาเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ เรียบรอยแลว  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว นําผลวิเคราะหมาทํากรอบ
โครงสรางสวนราชการ  โดยทําการเปรียบเทียบใหเห็นวากรอบโครงสรางสวนราชการเดิมท้ังหมด มีภารกิจงาน
ประกอบดวยอะไรบางและกรอบโครงสรางสวนราชการท่ีกําหนดข้ึนใหมมีภารกิจประกอบดวยอะไรบาง เพ่ือเปน
ขอมูลในการเสนอใหขาราชการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา 

8.1   องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการ
ดังกลาว  โดยองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหตรงกับภารกิจดังกลาว  และใน
ระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการท่ีจะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูใน
งานหรือกําหนดเปนฝายและในระยะตอไป  เม่ือมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น  และองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาเห็นวา ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเปนหนวยงานตอไป  ดังนี้ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

1. สํานักงานปลัด 
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการและงบประมาณ 
- งานขอมูลประชาสัมพันธ 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานขอบัญญัติและระเบียบ 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานสงเสริมการเกษตร 
- งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
- งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
- งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

2. กองคลัง 

- งานการเงิน 
- งานรับเงินและเบิกจายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานแสดงฐานะการเงิน 
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
- งานพัฒนารายได 
- งานควบคุมการคาและคาปรับ 
- งานทะเบียนคุมและเรงรัดรายได 
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
- งานพัสดุ 

 
3. กองชาง 

- งานกอสรางและบูรณถนน 
- งานกอสรางสะพาน   
- งานขอมูลกอสราง 
- งานประเมินราคา 
- งานออกแบบและบริการขอมูล 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานระบายน้าํ 
- งานไฟฟาสาธารณะ 
- งานสํารวจและแผนท่ี 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 
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- งานวางผังพัฒนาเมือง 
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว กําหนดแนวทางการของพนักงานสวนตําบลในสังกัดทุกระดับ
ข้ัน โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากการพัฒนา
ความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  
และดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ตระหนักเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0 เพ่ือประโยชนของประชาชน    
เปนหลัก กลาวคือ 

1. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปดกวางและเช่ือมโยงกัน มีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย 
โปรงใส  ในการทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซ่ึงกัน
และกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวางกัน
และเปดกวางซ่ึงการมีสวนรวม การสรางเครือขาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชน
เปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหา
ความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 
เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มุงเนนใหประชาชนใชระบบ
ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปดใหประชาชน
ใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน  ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซด  
ของหนวยงานดวย 

3. เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตองทํางานอยางเตรียมการณ
ไวลวงหนา  มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกตองคความรูในแบบสห
สาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพ่ือสรางคุณคามีความยืดหยุน และ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอการปฏิบัติ
ราชการ และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42  ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563  เรื่อง 

เครื่องมือสํารวจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐดวยตนเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะดานจิดิทัลของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 
2560 

 ท้ังนี้ วิธีการพัฒนาอาจใชวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการก็ได เชน การปฐมนิเทศ 
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
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 ท้ังนี้  ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ตามแนวทางขางตนนั้น 

กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซ่ึงวิธีการพัฒนา  

อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  

ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี     

ตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปน

ตอการปฏิบัติราชการ เชน  

ü การบริหารโครงการ  
ü การใหบริการ 
ü การวิจัย 
ü ทักษะการติดตอสื่อสาร 
ü การเขียนหนังสือราชการ 
ü การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 

 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวเล็งเห็นวา         
มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกัน     
ตางสถานท่ี  ตางภาค  ตางภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง  ประกอบกับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี   
เปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว  ประกอบดวย 

ü การมุงผลสัมฤทธิ์ 
ü การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
ü การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
ü การบริการเปนเลิศ 
ü การทํางานเปนทีม 
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13. ประกาศคุณธรรม  จริยธรรม ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ไดประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีหนาท่ีดําเนินไปตามกฎหมาย    
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  และไมหวังประโยชนสวนตน  อํานวยความสะดวกใหบริการประชาชนดวยความ  
เปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน 

ทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิด 

ทางวินัย 
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ขอบัญญัต ิ
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

อําเภอวัดสิงห  จังหวัดชัยนาท 
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8.1  การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 
 

 จากการวิเคราะหภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ดังกลาว
ขางตน สามารถวิเคราะหการกําหนดตําแหนงและจํานวนบุคลากรในแตละสวนราชการ  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ภารกิจ ปริมาณงาน  และใหเกิดความคุมคาตอการใชจายงบประมาณดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  
ท้ังนี้  เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  
โดยนําผลการวิเคราะหมากําหนดเปนกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566  
ไดดังนี ้
 

กรอบอัตรากําลัง 3 ป ระหวางป 2564 – 2566 
 

สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลัง 
(เดิม) 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ป 

ขางหนา 

อัตรากําลังคน  
เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

อบต.หนองบัว                 

 - ปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -   

 - รองปลัด อบต. (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบัตน) 1 1 1 1 - - - วาง 

สํานักงานปลัด                 

พนักงานสวนตําบล                 
 - หัวหนาสํานักปลัด อบต. (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 1 1 1 1 - - -   

 - นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชาํนาญการ 1 1 1 1 - - -  

 - นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชาํนาญการ 1 1 1 1 - - - 
 พนักงานจางตามภารกิจ               
  - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - 
  - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1 1 1 1 - - - วาง 

 - ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - เงินอุดหนุน 

พนักงานจางท่ัวไป                 

 - ภารโรง 1 1 1 1 - - -   

 - พนักงานขับรถยนต 1 1 1 1 - - -   

 - คนงาน  1 1 1 1 - - -  
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สวนราชการ 
กรอบ

อัตรากําลัง 
(เดิม) 

อัตราตําแหนงที่คาดวา
จะตองใชในชวง
ระยะเวลา 3 ป 

ขางหนา 

อัตรากําลังคน  
เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองคลัง         

พนักงานสวนตําบล                 

 - ผูอํานวยการกองคลัง (นักบรหิารงานการคลัง ระดบัตน)  1 1 1 1 - - -   

- เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

วาง 
(อยูระหวางดําเนินการ

ของ กสถ.) 
พนักงานจางตามภารกิจ                 

 - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -   

 - ผูชวยเจาพนักงานพัสด ุ 1 1 1 1 - - -   

กองชาง 
        พนักงานสวนตําบล                 

 - ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)  1 1 1 1 - - -  

- นายชางโยธาปฏิบัตงิาน/ชาํนาญงาน 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ                 

 - ผูชวยนายชางโยธา  1 1 1 1 - - - 
 พนักงานจางท่ัวไป         

 - ผูชวยเจาพนักงานประปา 1 1 1 1 - - -  

 - ผูชวยเจาพนักงานประปา 1 1 1 1 - - -  

 - คนงาน 1 1 1 1 - - -  

 - คนงาน 1 1 1 1 - - -  

 - คนงาน 1 1 1 1 - - -  

 - คนงาน 1 1 1 1 - - - วาง 

 - คนงาน 1 1 1 1 - - - วาง 

รวม 25 25 25 25         
 

 
 
 
 
 
 
 



10.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
 
                                                                          โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
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ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 



  โครงสรางของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
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หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

พนักงานสวนตําบล 
-  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  1  อัตรา 
-  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน                    1  อัตรา 

พนักงานจางตามภารกิจ 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  อัตรา 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  อัตรา   
- ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)        1  อัตรา  (เงินอุดหนุน)  

พนักงานจางท่ัวไป 
- ภารโรง                1  อัตรา 
- พนักงานขับรถยนต  1  อัตรา 
- คนงาน           1  อัตรา 

 



โครงสรางของกองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
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ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) 

พนักงานสวนตําบล 
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.)   1 อัตรา 

พนักงานจางตามภารกิจ 
 - ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   1  อัตรา 

- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ             1  อัตรา 
 



    โครงสรางของกองชางองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
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ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

พนักงานสวนตําบล 
         - นายชางโยธาชํานาญงาน  1  อัตรา 
พนักงานจางตามภารกิจ 
         - ผูชวยนายชางโยธา  1  อัตรา 
พนักงานจางท่ัวไป 

- ผูชวยเจาพนักงานประปา   2  อัตรา 
- คนงาน                       5  อัตรา 
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