
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราตําแหนง กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึง
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนท้ัง
ภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล โดยใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทํา
แผนอัตรากําลัง 3 ป (ปงบประมาณ 2561-2563) เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  (ก.จังหวัด) ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด 

1.2  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
พนักงานจาง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 หมวด 3 การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ขอ 
12 การกําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปน
กรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล และเสนอ
คณะกรรมการพนักงานพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยจัดทําและกําหนดรวมไว
ในแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขอ 13 การจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจางใหคํานึงถึงภารกิจอํานาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดท้ังภาระ
คาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตองจายในดานบุคคล 
  1.3 คณะกรรมการกลางขาราชการพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศ
กําหนดการกําหนดตําแหนงขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหองคการบริหารสวน
ตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยใหเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาให
ความเห็นชอบ โดยไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
วิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการ
วางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลัง และกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหนงตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป 
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญา จึงจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 ข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 

การวางแผนอัตรากําลังเพ่ือแกปญหาเรื่องการกําหนดตําแหนง และการปรับระดับตําแหนง  
ตองดําเนินการในภาพรวมท้ังหนวยงาน เนนถึงโครงสราง วัตถุประสงคและขอบเขตหนาท่ีของหนวยงาน ให
สอดคลองกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหนวยงาน โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังลวงหนา 3 ป ซ่ึง
ตองมีแผนกําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลและแผนงบประมาณ (แผนงบ
แบบ PPB: Planning Programming Budgeting) การกําหนดอัตรากําลังคนตองสอดคลองกับแผนงาน 
โครงการ แผนงบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนกําลังคน) 
และมีการทบทวนตรวจสอบหนาท่ีความรับผิดชอบ (Post Audit) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ตําแหนง (Position Description) และการเกลี่ยงานและเกลี่ยคน (Redeployment) เพ่ือปองกันปญหาหนาท่ี
ซํ้าซอน คนลนงาน และกําลังคนไมเพียงพอของหนวยงาน  เพ่ือแกปญหาในการบริหารงานบุคคล  ท่ีจะตอง



ปรับปรุงแกไขท้ังระบบไปพรอม ๆ กัน ท้ังหนาท่ีของหนวยงาน  โครงการ  ระบบงาน  การกําหนดตําแหนง  
และการปรับระดับตําแหนง  
 2.1 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงาน 
ระบบการจางท่ีเหมาะสม ไมซํ้าซอนอันจะเปนการประหยัดงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล 

2.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา มีการกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง 
โครงสรางใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2.3 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอํานาจเจริญ สามารถตรวจสอบการ
กําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.4 เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอํานาจเจริญ สามารถตรวจสอบการ
กําหนดประเภทตําแหนงและการสรรหาและเลือกสรรตําแหนงพนักงานจางวาถูกตองเหมาะสมหรือไม 

2.5 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา 

2.6 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุ
แตงตั้งขาราชการ และการใชอัตรากําลังของบุคลากรเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเกิด
ประโยชนตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี มีประสิทธิภาพมีความคุมคาสามารถลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.7 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา ดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง
บุคลากรใหเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.8 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง มีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังของบุคลากร
ท่ีสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความจําเปนเรงดวน และสนองนโยบาย
ของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลางเอง 

 

3. กรอบแนวคิดในการจดัทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
องค การบร ิห ารส วนตํ าบลสร างนกทา   อํา เภอ เม ือ ง  จ ังหว ัด อํานาจ เจร ิญ  โดย

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา ซึ่งมีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสรางนกทาเปนประธาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา หัวหนาสวนราชการทุกสวน
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสรางนกทาเปนคณะกรรมการ และมีขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น 1 คน เปนเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป รอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3 โดยใหมี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง และ
สภาพปญหาในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลาง เพ่ือใหการดําเนินการขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกกลาง บรรลุผลตามพันธกิจท่ีตั้งไวจําเปนตองจัดสรรอัตรากําลัง ตามหนวยงานตางๆ ใหเหมาะสมกับ
เปาหมายและการดําเนินการอยูนั้นครบถวนตรงตามภารกิจหรือไม อยางไร หากงานท่ีทําอยูไมตรงกับภารกิจ
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ในอนาคตตองมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังใหปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงงานปจจุบัน
บางสวนไมตองดําเนินการแลว อาจทําใหการจัดสรรอัตรากําลังบางสวนราชการเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ เพ่ือให
เกิดการเตรียมความพรอมในเรื่องกําลังคนใหรองรับสถานการณในอนาคต 
  3.2 การกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหสามารถแกปญหาของจังหวัดอํานาจเจริญ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชน  
  3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็น
คาใชจายบุคลากรเขามารวมพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตางๆ โดยใน
สวนนี้จะคํานึงถึง 
        3.3.1 การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม ในการพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้น
งานในแตละประเภท เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
        3.3.2 การจัดสรรประเภทบุคลากรสวนทองถ่ิน (พนักงานสวนตําบล พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดสรรประเภทลักษณะงาน
ผิดจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององคกร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในแตละสวน
ราชการจะตองพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความเหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การกําหนดตําแหนงเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3.4 การวิเคราะหกระบวนการและเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงาน เปนการนําขอมูลเวลาท่ีใชใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะหปริมาณงานตอบุคคลจริงโดย
สมมุติฐานวา งานใดท่ีตองมีกระบวนการและตองใชเวลามากโดยเปรียบเทียบ ยอมตองใชอัตรากําลังคน
มากกวา อยางไรก็ดีในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นงานบางลักษณะ เชน งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคดานชาง หรืองานบริการบางประเภทไมสามารถกําหนดเวลามาตรฐานได ดังนั้น การคํานวณเวลาท่ี
ใชในกรณีภาคราชการสวนทองถ่ินจึงทําไดเพียงเปนขอมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกวาจะ
เปนขอมูลท่ีใชในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังตอหนวยงานจริงเหมือนภาคเอกชน นอกจากนั้นกอนจะ
คํานวณเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละสวนราชการตองพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีภารกิจท่ี
สอดคลองกับหนวยงานหรือไม เพราะในบางครั้งอาจเปนไปไดวางานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันมีลักษณะงานเปน
โครงการพิเศษ หรือของหนวยงานอ่ืน ก็ไมมีความจําเปนตองมาใชประกอบพิจารณาดวย 
  3.5 การวิเคราะหผลงานท่ีผานมาเพ่ือประกอบการกําหนดอัตรากําลังเปนการนําผลลัพธท่ีพึง
ประสงคของแตละสวนราชการและพันธกิจขององคกรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังท่ีตองใชสําหรับการ
สรางผลลัพธท่ีพึงประสงคใหไดตามเปาหมาย โดยมีสมมุติฐานวา หากผลงานท่ีผานมาเปรียบเทียบกับผลงาน
ปจจุบันและในอนาคตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจจะตองมีแนวทางในการพิจารณา แนวทางในการ
กําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ
สวนราชการและองคกรอยางสูงสุด 



  3.6 การวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เปนการสอบถามความคิดเห็น
จากผูมีสวนได สวนเสียหรือนําประเด็นตางๆ อยางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอยางนอย
ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
  3.6.1  เรื่องพ้ืนท่ีและการจัดโครงสรางองคกรและการแบงงานในพ้ืนท่ีนั้น จะมีผลตอการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังเปนอยางมาก เชน หากกําหนดโครงสรางท่ีมากเกินไปจะทําใหเกิดตําแหนงงานข้ึน
ตามมาอีกไมวาจะเปนงานหัวหนาฝาย งานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไปในสวนราชการนั้น ซ่ึงอาจมี
ความจําเปนตองทบทวนวาการกําหนดโครงสรางในปจจุบันของแตละสวนราชการนั่นมีความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด 
  3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆสวนราชการในปจจุบันมีขาราชการ
สูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังท่ีจะรองรับการ
เกษียณอายุของขาราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการถายทอดองคความรู การปรับตําแหนงท่ีเหมาะสมข้ึนทดแทน
ตําแหนงท่ีเกษียณอายุไป เปนตน 
  3.6.3  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการสอบถามจากเจาหนาท่ีภายในสวน
ราชการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับสวนราชการนั้นๆ ผานการสงแบบสอบถามหรือสัมภาษณซ่ึงมุมมองตางๆ 
อาจทําใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององคกรอ่ืนๆ กระบวนการนี้เปน 
กระบวนการนําขอมูลของอัตรากําลังในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกัน เชน การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจาหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบล ก และงานการเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ข ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบคลายกัน โดยสมมติฐานท่ีวาแนวโนมของการใชอัตรากําลังของแตละ
องคกรในลักษณะงานและปริมาณแบบเดียวกันนาจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหนงคลายคลึงกันได 
  3.8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางทุกคน โดยตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
 

องคการบริหารสวนตําบลโดยคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซ่ึงประกอบดวยนายก
องคการบริหารสวนตําบล  เปนประธาน หัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ เปนกรรมการ และมีขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 1 คนเปนเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมใน
เรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

  3.1 วิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายผูบริหารและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงสภาพปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบลสรางนกทา 

3.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ 
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของจังหวัดอํานาจเจริญไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความตองการของประชาชน  



  3.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของ
กลุมงานตางๆ 
  3.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหหัวหนาสวน
ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ
อํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูกจาง
จางประจําในองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 
  3.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจาย 
  3.7 ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. สภาพปญหาความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เพ่ือใหการวางแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ขององคการบริหารสวนตําบลสรางนกทามีความพรอม สามารถ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทาวิเคราะหปญหาใน
เขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  วามีปญหาอะไร  และความจําเปนพ้ืนฐานและความตองการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ  โดยสภาพปญหาของเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  และความตองการของประชาชนแบง
ออกเปนดาน ๆ   ดังนี้ 

 4.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength=s)   

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและนโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานกวางไกล เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตและการทองเท่ียวขององคการบริหารสวนตําบลสรางนกทาและจังหวัดอํานาจเจริญ 

2. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทามีโครงขายการคมนาคมท่ีครอบคลุมเชื่อมตอระหวาง
ถนนสายหลัก และถนนสายรองไดอยางสะดวกคลองแคลว 

 

จุดออน (Weakness=W)   
  1.  องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทามีงบประมาณท่ีจํากัด 
  2.  อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได 
   

โอกาส (Opportunity=O)   
                  1. หนวยงานอ่ืน ๆ  เชน กรมทางหลวงใหการสนับสนุนงบประมาณในเสนทางสายหลักท่ีตอง
ใชงบประมาณจํานวนมากอยางตอเนื่อง 

           2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน โดยท่ีหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 



อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนไปไดชากวาการขยายตัวของชุมชน 

2. การคมนาคมขนสงจากรถบรรทุกเกินน้ําหนักจากภายนอก ท่ีใชเสนทางผานเขตองคการ
บริหารสวนตําบล สงผลใหถนนเกิดการชํารุดเร็วข้ึน 

 4.2  ดานเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengh=s)   

1. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุมอาชีพ
อยางตอเนื่อง 

                    2. มีจัดอบรมใหความรูดานการสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชน 
  

จุดออน (Weakness=W)   
1. ขาดบุคลากรดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
2. การรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนอยูในเกณฑต่ํา 
 

โอกาส (Opportunity=O)   
  มีหนวยงานภายนอกเขามาชวยใหความรูดานการฝกอบรมอาชพีพัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานตาง ๆ 
       อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

1. การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ
สวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาใน
การทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
  3. การจัดกิจกรรมใหความรูในการพัฒนากลุมอาชีพ  ตองใชเวลาและมีการติดตามประเมินผล  ทํา
ใหเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกกลุม  เนื่องจากตองประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
  

๔.๓  ดานสังคม 
จุดแข็ง (Streng=s)   

1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน
ดานสังคมและสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 

2. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู
ในระดับท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  และกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอยางตอเนื่อง 

4. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  สนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ 
นักเรียน หมูบานและตําบลอยางตอเนื่อง พรอมท้ังจัดหาสถานท่ีเพ่ือใหประชาชนใชออกกําลังกายในหมูบาน 

5. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน
อยางตอเนื่อง เชน รดน้ําขอพรผูสูงอายุ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีลอยกระทง  
ฯลฯ 

 

จุดออน (Weakness=W)   
            1. ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลท่ี
คลาดเคลื่อน 



2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดใหความ
ชวยเหลือ 

3. หนวยงานระดับหมูบานหรือชุมชนท่ีทําหนาท่ีคัดเลือกผูรับสวัสดิการจากทางจังหวัดและ
จาก อบต. ยังไมมีกระบวนการคัดเลือกท่ีเปนท่ียอมรับของประชาชนอยางแทจริง 

4. ผูนําระดับชุมชนหรือหมูบานและประชาชนยังไมเห็นความสําคัญเรื่องการสงเสริมการออก
กําลังกายอยางจริงจัง 
 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   
1. การแกไขปญหาดานสงัคมและการสาธารณสุข เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาค 

สวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ ์
  2. ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของคอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาในการ
ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เขาแทนท่ีประเพณีดั้งเดิมของทองถ่ินและวิถีชีวิต
ของประชาชน ทําใหสถาบันครอบครัวออนแอ ผูดอยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การปองกันโรคติดตอบางชนิดไมสามารถทําไดครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตําบลได เชน โรคเอดส 
โรคไขเลือดออก 

โอกาส (Opportunity=O)   
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ี

รัฐบาลสงเสริม 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอํานาจเจริญ โอกาสท่ีจะ
ขอรับการสนับสนนุงบประมาณมีมาก 

3. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแล
ผูดอยโอกาสในตําบลไดโดยใชกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมูบานหรือชุมชน 

4. ไดรับความรวมมือในดานการดูแลสุขภาพอนามัยจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนอยางดี เชน 
โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ  
  5. มีการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.4 ดานการเมืองการบริหาร 
จุดแข็ง (Streng=s)   

1. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานทองถ่ินมากข้ึน 

      2. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  มีการคัดสรรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามา
ทํางาน        

3. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  มีการเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล และขาวสารท่ีนาสนใจ 
    4. ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 

      5. บุคลกรภายในสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองและจังหวัดอํานาจเจริญ ทําใหมีความ
ใกลชิดและเขาใจปญหาของทองถ่ิน 

      6. สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามอํานาจหนาท่ี ภารกิจและงบประมาณ 

      7. ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรงทําใหเขาใจปญหา
ความเดือดรอน และความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
 



           จุดออน (Weakness=W)   
1. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  บางกลุมหรือบางสวนยังมีความถนัดเฉพาะ

ดาน ซ่ึงไมสมารถทํางานไดหลากหลายและทําแทนกันไดกรณีมีคนลางานหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
      2. บุคลากรบางสวนทํางานแบบแยกสวน ขาดการบูรณาการรวมกันในการยึดเปาหมายเพ่ือ
องคกรเปนสําคัญ ยึดแตเพียงเปาหมายของตนเองเพียงเพ่ืองานในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบแลวเสร็จ 

๓.การประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัดยังมีนอย      

โอกาส (Opportunity=O)   
  1. การไดรับการอบรมและพัฒนาบุคคลากรจากหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพตางๆ     
  2. การไดรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน 

     3. การประกวดการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) ทําใหเกิดการตื่นตัวและพัฒนา
องคกร 

      4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก 

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

1. ระเบียบกฎหมาย นโยบายจากสวนกลางในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา เปนอุป
สรรคตอการทํางานของทองถ่ินในบางครั้ง 
      2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีนอยและใชเวลาพอสมควรกวาจะไดรับ ทํา
ใหลาชาไมเปนไปตามระเบียบแบบแผนหรือระยะเวลาท่ีกําหนดไว  
 

     4.5  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จุดแข็ง (Streng=s)   

1. องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  ดําเนินการจัดเก็บขยะไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

2. มีสถานท่ีกําจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ 

3. ประชาชนมีการตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน เห็นไดจากการมีสวนรวมในการเสนอปญหา
ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดขยะมูลฝอยและเรื่องสิ่งแวดลอมตางๆ มากข้ึน 

จุดออน (Weakness=W)   

  1. งบประมาณมีจํากัดในดานการจัดซ้ือครุภัณฑหรือการดําเนินการเก่ียวกับดานสิ่งแวดลอม 

  2. ประชาชนบางสวนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสรางนกทาไมมีจิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาด เชน การท้ิงขยะไมเปนท่ี การปลอยน้ําเสียจากครัวเรือน รานคาและโรงงานลงแมน้ํา ลําคลอง 
เปนตน 

   3. สถานท่ีกําจัดขยะมีไมเพียงพอตอปริมาณขยะในแตละวัน 

โอกาส (Opportunity=O)   

  1. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและสวยงานอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา   

  2. ไดรับความสนใจและความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันในการรวมกัน
จัดการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมของอําเภอเมือง เชน ปญหาขยะมูลฝอย 

5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป  ขององคการบริหารสวนตําบลสรางนกทา  ได
วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และรวมกฎหมายอ่ืนเพ่ือใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร  โดยได
กําหนดภารกิจของ  องคการบริหารสวนตําบล  เปน 7 ดาน  ดังนี้ 

 

                5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
       (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1) 

                   (2)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1) 
                   (3)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2) 
                   (4)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3) 
                   (5)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ (มาตรา 16(4) 
                   (6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5) 
 

     5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
(1)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6) 

               (2)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3) 

(๓)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม   การกีฬา  การพักผอนหยอนใจ  และสวนสาธารณะ   
      (มาตรา 68(4) 
(๔)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส   

 (มาตรา 16(10) 
                 (5)  การสงเสริมประชาธิปไตย   ความเสมอภาค   และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

      (มาตรา 16(15) 
                     (6)  การสงเสริมกีฬา  (มาตรา 16(14) 

 5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
                      (1)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4) 
                  (2)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68(8) 
                  (3)  การผังเมือง (มาตรา 68(13) 
                  (4)  จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3) 
                  (5)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16(17) 
                  (6)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28) 

5.4   ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี ้
                    (1)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
                (2)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5) 
                (3)   บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7) 
                (4)  ใหมีตลาด (มาตรา 68(10) 
                (5)  การทองเท่ียว (มาตรา 68(12) 
                (6)  กิจการเก่ียวกับการพาณิช (มาตรา 68(11) 



      (7)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6) 
                (8)  การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7) 
 

               5.5  ดานการบริหารจัดการ  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม    มี
ภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
                    (1)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67(7) 
                (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน   และท่ีสาธารณะ   รวมท้ังกําจัดมูลฝอย 
                      และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2) 

5.6  ดานการศึกษา  ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  มี
ภารกิจท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
                    (1)  บํารุงรักษาศิลปะ   จารีตประเพณี   ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
                          (มาตรา 67(8) 

(๒) สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5) 
          (3)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9) 
 

           5.7  ดานการบริหารจัดการ    และ  การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม 
ความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9)) 
                    (๒)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  (มาตรา 68(9) 

(๓)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน (มาตรา 16(16)) 
 

ภารกิจท้ัง 7 ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล  ไวนั้นจะ
สามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบล  ไดเปนอยางดี   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึง
องคการบริหารสวนตําบล จะแกไขปญหาตาง ๆโดยคํานึงถึงความตองการของประชาชน      ในเขตพ้ืนท่ี และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนา
ตําบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย ของ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล   เปนสําคัญ 

 
 

หมายเหตุ :   มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
                 มาตรา 16  หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
                 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  

    

  6. ภารกิจหลกั และภารกิจรอง  
   ภารกิจหลัก 

1.  ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3.  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4.  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.  ดานการสงเสริมการศึกษา 
7.  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



8.  ดานการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 
 

ภารกิจรอง 
1.  ดานการฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 

 2.  ดานการสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
3.  ดานการสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4.  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  

 
7. สภาพปญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคล 
 

องคการบริหารสวนตําบลสรางนกทาเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง กําหนด
โครงสรางออกเปน ๔ สวนราชการ ไดแก  

1) สํานักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองโยธา  
4) กองการศึกษา  

         ท้ังนี้ ไดกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการจํานวนท้ังสิ้น  ๒๕ อัตรา พนักงานจางตามภารกิจ
ประเภทใชคุณวุฒิจํานวน 8 อัตรา ประเภทผูมีทักษะจํานวน ๓ อัตรา พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  ๔  อัตรา 
รวมกําหนดตําแหนงเก่ียวกับบุคลากรท้ังสิ้น จํานวน  ๔๐  อัตรา  
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