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การประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนอัตราก าลังสามปี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  -  2566 

วันที่  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง       ลายมือชื่อ 
1 นายวิเชียร   วัฒนาประชากุล นายก  อบต.เฉลียง วิเชียร      วัฒนาประชากุล 
2 นางสาวชุดาภา  สังฆะมณี ปลัด  อบต.เฉลียง ชุดาภา     สังฆะมณี 
3 นายธวัชชัย  ฉกรรจ์ศิลป์ รองปลัด อบต.เฉลียง ธวัชชัย     ฉกรรจ์ศิลป์ 
4 นางสาวปริตรา  อิ่มกระโทก ผู้อ านวยการกองคลัง ปริตรา     อิ่มกระโทก 
5 นายชาญชัย  ทองดอนน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง ชาญชัย     ทองดอนน้อย 
6 น.ส.สมิตรา  รอดกระโทก หัวหน้าส านักปลัด อบต. สมิตรา      รอดกระโทก 
7 นางสาวศศิธร  มณีใหญ่ นักทรัพยากรบุคคล ศศิธร        มณีใหญ่ 

 
ผู้ไม่มาประชุม      
 - 
 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุม  เปิดประชุมเวลา  10.10  น. 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  - แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ขององค์กร
ปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะครบก าหนดบังคับใช้ในวันท่ี 30 กันยายน 2563 
   - ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งหนังสือ ท่ี มท 0809.2/ว70 ลงวันท่ี 19 

มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 –  
2566  

- จังหวัดนครราชสีมา แจ้งหนังสือ ท่ี นม 0023.2/ว4782 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 
2563 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 
ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 โดยได้จัดส่งคู่มือการจัดท าหรือการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งเอกสารให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 นั้น 
ขอให้พิจารณาในวาระท่ี 3 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 
-  ไม่มี     - 

 



 

 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองพิจารณา 

3.1 การพิจารณาการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –   
2566 

นายก อบต.   การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 นั้น ขอให้
ทางนักทรัพยากรบุคคลซึ่งท าหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดและระเบียบการ
ปฏิบัติให้ทางคณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ในครั้ง
นี้ครับ 

นักทรัพยากรบุคคล ตามค า ส่ังอง ค์การบริหารส่วนต าบล เฉลียง  ท่ี 209/2563 เรื่อง  แต่ง ต้ัง  
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564–2566 ประกอบไป
ด้วย  

   1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
   2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
   3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
   4. ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
   5. ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
   6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
   7. หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการและเลขานุการ 
   8. นักทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   เพื่อจัดท า วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลเฉลียง โดยก าหนดจ านวนและต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้สอดคล้อง
กับภารกิจอ านาจหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วนราชการต่างๆ 
แล้วรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัด
นครราชสีมาต่อไป โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งหนังสือ ท่ี 
มท 0809.2/ว70 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 และตามท่ีงานบริหารงานบุคคลได้ขออนุมัติต่อ
ท่านนายก เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการจัดท าบัญชีวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงานของ
แต่ละส่วนราชการ เพื่อน ามาพิจารณาว่าแต่ละส่วนราชการจ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังท่ีเป็น
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมท้ังส้ินจ านวนเท่าใด แล้วจ าแนกเป็นประเภทต าแหน่ง
และระดับให้เหมาะสมกับปริมาณงานและคุณภาพงานนั้นต่อไป 
 ดิฉันขออธิบายสาระส าคัญของแผนอัตราก าลังของแผนอัตราก าลัง ตามหนังสือของ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ค่ะ 

   1. บทวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและก าหนดภารกิจตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับ



 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยแบ่งออกเป็นด้านๆตามความเหมาะสม เช่น ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจอะไรท่ีจะต้อง
ด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า และอยู่ในอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือ
ตามนโยบายหรือไม่  ท้ังนี้ให้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม รวมถึงแนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับหลักการ SWOT เพื่อให้การด าเนินหารเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 2. บทวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคน 
คือการวิเคราะห์ว่าในการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจตามข้อ 1 จะต้อง

ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในต าแหน่งใด และจ านวนเท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจท่ีอยู่ ในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส าหรับความต้องการก าลังคนนั้น ให้พิจารณาจากภารกิจ ปริมาณงานท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันและคาดคะเนว่าจะมีภารกิจใดเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า โดยพิจารณา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปัญหาภายในเขตพื้นท่ี  ท้ังนี้ให้มีการเก็บสถิติ
ปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ โดยอาจอ้างอิงข้อมูลจากผลการด าเนินการ
ประจ าปีท่ีรายงานต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่าแต่ละส่วนราชการจ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังท่ีเป็นข้าราชการ พนักงาน
จ้าง รวมท้ังส้ินเป็นจ านวนเท่าใดแล้วจ าแนกเป็นประเภทต าแหน่งและระดับให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและคุณภาพงานนั้นต่อไป ให้ด าเนินการรวบรวมปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับเวลาท่ีใช้
ไปท้ังหมด เปรียบเทียบกับเวลาท่ีบุคคลนั้นจะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีใน 1 ปี กล่าวคือ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีเวลาปฏิบัติราชการคิด
เป็น 82,800 นาทีต่อปีเทียบกับเวลาท้ังหมดท่ีต้องปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จ กรณีมีเศษเกินกึ่ง
หนึ่งให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็มได้ 

การประเมินความต้องการก าลังคนนั้น ให้ส ารวจจ านวนอัตราก าลังของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและก าลังคนท่ี
ต้องการเพิ่มหรืออัตราก าลังท่ีคาดว่าจะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการหรือครบ
ก าหนดสัญญาจ้างในแต่ละปี ท้ังนี้ เพื่อให้การค านวณกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างรอบคอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่ม/ขนาดเดียวกัน ว่ามีจ านวนใกล้เคียงหรือแตกต่างกันประการใด ส าหรับในกรณีพบว่า
การก าหนดจ านวนอัตราก าลังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ก็ให้ทบทวนเหตุผลความ
จ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อมิให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน



 

บุคคลท่ีสูงหรือเกินความจ าเป็น การก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ขอให้พิจารณาเกล่ียอัตราก าลังท่ี
ว่างเป็นอันดับแรก 

 
3. บทวิเคราะห์การใช้ก าลังคน 

   ให้มีการส ารวจและประเมินความรู้ ความสามารถของก าลังคนท่ีมีอยู่เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรหรือฝึกอบรมก าลังคนให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้
การใช้อัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 4. การก าหนดต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้างต้นมาจัดท ากรอบ

อัตราก าลัง โดยแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) ก าหนดให้น า
ข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมไว้ในแผนอัตราก าลังฉบับนี้ โดยแยก
ข้อมูลเป็นแต่ละส่วนราชการและเรียงตามล าดับรหัสส่วนราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.9/ว52 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง
การจัดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง(ระบบแท่ง)  

 5. การก าหนดเลขที่ต าแหน่งและเลขที่ส่วนราชการ  
 การก าหนดเลขท่ีต าแหน่งและเลขท่ีส่วนราชการในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้ถือปฏิบัติ

ตามหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   5.1 หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว52 ลง

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการจัดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่
ประเภทต าแหน่ง(ระบบแท่ง) 

   5.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0809.4/ว849 ลงวันท่ี 5 
มีนาคม 2562 เรื่อง การก าหนดเลขท่ีต าแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6. ประมาณการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิสวัสดิการต่างๆและกรอกข้อมูลลงในแบบการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น และต้องแสดงบัญชีการ
จัดคนลงสู่ต าแหน่งในแต่ละส่วนราชการด้วย 

 ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ท่ีประกาศใช้มาประมาณการ ส าหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 ให้ประมาณการบวกเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 
5 เพื่อเป็นฐานในการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

 7. ความสมบูรณ์ของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 – 2566 ต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เมื่อ ก.อบต.จังหวัด มี
มติเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 แล้ว ให้



 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
– 2566 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเปูนกรอบการก าหนด
ต าแหน่งการใช้ต าแหน่ง การสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรในระยะเวลา 
3 ปีข้างหน้า  

นายก อบต.   ตามท่ีผู้ช่วยเลขานุการได้ช้ีแจงตามหนังสือส่ังการมา ขอให้คณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ได้ร่วมกันพิจารณาแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยให้ทุกท่านพิจารณาบทวิเคราะห์
อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ปลัด อบต.   การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการ
ใช้ก าลังคน การพัฒนาก าลังคนให้สามารถด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียงได้ส าเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยพิจารณาและคาดคะเนว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า จะมีการใช้อัตราก าลัง
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงาน
และภารกิจของหน่วยงาน อีกท้ังเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งขณะนี้จะครบ
ก าหนดบังคับใช้ในวันท่ี 30 กันยายน 2563 แล้ว ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ต่อไป 

รองปลัด อบต.   บทวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงนั้น ควร
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร และสภาพปัญหาของ
พื้นท่ี ซึ่งนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
   การจัดท าแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล

เฉลียง ได้น ากรอบความคิดและทิศทางการพัฒนาจากนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่ วน ท้องถิ่ น ใน เขต จังหวั ดนครร าช สีมา  และการปฏิบั ติตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
โดยน าแผนงาน/โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
และแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรภาครัฐท่ีอยู่ในกรอบ ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ผ่านการจัดท าประชาคมของท้องถิ่นมาวิเคราะห์และ
ประเมินผลกล่ันกรอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตามอ านาจหน้าท่ีในอนาคต 

   # ยุทธศาสตร์ที่  1  การสานต่อแนวทางพระราชด าริ # 
   - มีการประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- มีการพัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร อุปโภค 
บริโภค 



 

   - มีการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน # 
   - การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
   - ส่งเสริมสถานท่ีเพื่อนันทนาการและออกก าลังกาย สนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา # 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ท้ังระดับก่อนวัย
เรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ 
   - ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 4 สาธารณสุข # 
   - เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและขวัญก าลังใจท่ีดี 
   - การจัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อท าการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมี
สุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค / การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ / การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน / อนามัย
โรงเรียน)  
   # ยุทธศาสตร์ที่ 5 เกษตรกรรม # 
   - เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
   - สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 6 สวัสดิการและสังคม # 
   - พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
   - การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เช้ือ HIV จัดให้มีและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ต้ังแต่แรกเกิด วันเด็ก วัยรุ่น 
เยาวชน วัยท างาน และวัยชรา 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน # 
   - การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก –ทางน้ า 
   - เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนต ารวจบ้าน / อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 8 ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา # 
   - ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับ
จังหวัด 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 9 เศรษฐกิจและพาณิชยกรรม # 
   - ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งประสานหน่วยงานต่างจัดการ 



 

 
 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ # 
   - การประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) และร่วมกับราชการส่วน
ภูมิภาค 
   - ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
   - การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 11 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้า
โรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 
   -ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาขยะภาครัฐ และเอกชนครบวงจร 
   # ยุทธศาสตร์ที่ 12 การท่องเท่ียวและบริการ # 
   - สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใน
จังหวัด 
   - พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อบริการนักท่องเท่ียวให้สะดวกรวดเร็ว 
ปลัด อบต.   นอกจากนี้แล้ว เราควรด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรในด้านภารกิจตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส ภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ภายใต้อ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่ประชุม   -ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม รวมถึงแนวทางในการเข้า
ไปแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis สรุปได้ดังนี้ 

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
   (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))  
    (2) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))  
    (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่ (มาตรา 68(2))  
    (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3))  
    (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))  
   (6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))  

  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  

    (1) เป็นชุมชนท่ีต้ังเป็นกลุ่มตามเส้นทางคมนาคมหลัก  ท าให้สะดวกต่อการ
ติดต่อส่ือสารและการพัฒนา 

        (2) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         (3) มีคลองชลประทานไหลผ่านและล าห้วยอีกหลายแห่ง 
   จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่   

   (1) เส้นทางคมนาคมหลักซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. มีสภาพช ารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ  ท าให้การเดินทางไม่สะดวกสบายเท่าท่ีควร  
   (2) ขาดงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดวางผังเมืองรวม เพื่อรองรับชุนเมืองท่ี
ขยายตัวขึ้นทุกวัน     



 

   โอกาส (Opportunity)  ได้แก่  
       (1) ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริจาคพื้นท่ีในการก่อสร้างต่างๆ                   
   อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   

        (1) รางระบายน้ ายังไมไ่ด้มาตรฐาน  เกิดการอุดตันบ่อย ไม่เพียงพอในการระบายน้ า
เมื่อเกิดฝนตกหนัก         

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
(1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))  
(2)  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))  
(3)  ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(มาตรา 68(4))  
(4)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ   

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))  
(5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 

16(2))  
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16(5))  
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))  

   การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  
        (1) ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานท่ีดี 
        (2) มีบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง 
   จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่   

  (1) เครื่องพ่นหมอกควันส าหรับก าจัดยุงและแมลงรบกวนมไีม่เพียงพอ  เกิดการ
ช ารุดบ่อยๆ  

      (2) ความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ 
        (3) ความไม่ท่ัวถึงของการได้รับสวัสดิการจากรัฐ  
   โอกาส (Opportunity)  ได้แก่  
       (1) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                   
   อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   
        (1) ผู้ด้อยโอกาสยังขาดท่ีอยู่อาศัยท่ีสะอาด,ปลอดภัย,ถูกสุขลักษณะ 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

(1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 67 (4)  
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 

68(8) 9  
(3) การผังเมือง มาตรา 68 (13)  
(4) จัดให้มีท่ีจอดรถ มาตรา 16 (3)  
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาตรา 16 

(17)  
(6) การควบคุมอาคาร มาตรา 16 (28)  



 

  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

   จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  
        (1) มีสมาชิกอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือนในพื้นท่ีครบทุกหมู่บ้าน 
   จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่   

  (1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนน้อย  ต้องได้รับการกระตุ้น 
สนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐเสมอ  

   โอกาส (Opportunity)  ได้แก่  
       (1) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ดับเพลิง                   
   อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   
        (1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา 68(6)  
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา 68(5)  
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา 68(7)  
(4) ให้มีตลาด มาตรา 68(10)  
(5) การท่องเท่ียว มาตรา 68(12)  
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช มาตรา 68(11)  
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ มาตรา 16 (6)  
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน มาตรา 16 (7)  

  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

   จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  
        (1) องค์กรมีดารส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
   จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่   
     (1) ตลาดในพื้นท่ียังไม่ได้มาตรฐาน  
   โอกาส (Opportunity)  ได้แก่  

       (1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ  ส่งผลก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน 
มีระบบการเงินหมุนเวียนขึ้นในพื้นท่ีอย่างมาก                   

   อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   
        (1) อบต.ได้รับงบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับพื้นท่ีและประชากรท่ีต้องดูแล
รับผิดชอบ  ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

   5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

(1) คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มาตรา 67 
(7)  

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล มาตรา 67 (2)  

(3) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12)  



 

 
 

  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

   จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  
        (1) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

        (2) มีพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  เหมาะแก่การท าเกษตร มีล าคลองไหลผ่าน 
   จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่   

   (1) ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

   โอกาส (Opportunity)  ได้แก่  
       (1) ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเป็นระบบและคล่องตัว 
      (2) มีทรัพยากรธรรมชาติเชิงนิเวศ (เขาถ้ าวัวแดง)                   
   อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   
        (1) ยังมีการตัดไม้ท าลายปุาในพื้นท่ี 
        (2) มีผู้บุกรุกท่ีสาธารณะ 
        (3) เกษตรกรยังใช้วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีผิดวิธี  

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มี
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

(1)  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของ
ท้องถิ่น มาตรา 67 (8)  

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา 67 (5)  
(3) การจัดการศึกษา มาตรา 16 (9)  
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 

17 (18)  
 การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  
        (1) ผู้บริหารเป็นนักพัฒนา ให้ความส าคัญกับปราชญ์ชาวบ้าน  มีนโยบาย
ในการส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่   
      (1) คนรุ่นใหม่ยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมท่ีดีงาม  
   โอกาส (Opportunity)  ได้แก่  

       (1) มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ต าสากเหมิ่ง 
งานปริวาสกรรมเขาถ้ าวัวแดง 

   อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   
        (1) ขาดงบประมาณท่ีเพียงพอในการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  



 

(1)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น 
มาตรา 45(3)  

(2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร มาตรา 67 (9)  

(3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน มาตรา 16 (16)  
(4)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มาตรา 17 (3)  
(5)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17 (16)  
  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการบริหารจัดการ
และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  
        (1) มีงบประมาณในการบริหารจัดการและการพัฒนาท่ีเพียงพอ 
   จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่   

  (1) ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุม ไม่กระจาย
อ านาจอย่างแท้จริง  

   โอกาส (Opportunity)  ได้แก่  
       (1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการส่ือสาร 
   อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   

        (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในอ าเภอครบุรีมีพื้นท่ีอยู่ห่างไกลหัน การ
คมนาคมไม่สะดวก 

 

ภารกิจท้ัง 7 ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล   
สามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วยการด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ 
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  

3.2  เร่ืองการส ารวจอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างในปัจจุบนั 
นายก อบต.     ตามท่ีได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ด าเนินการจัดท าบทวิเคราะห์ปริมาณ

ความต้องการก าลังคน โดยการวิเคราะห์ค่างานไปแล้วนั้น ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ช้ีแจงรายละเอียดค่างานของแต่ละส่วนราชการ เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าแต่ละส่วนราชการ
จ าเป็นต้องใช้อัตราก าลังรวมท้ังส้ินเป็นจ านวนเท่าใดให้เหมาะสมกับปริมาณงาน   

หัวหน้าส านักปลัด อบต.  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสมิตรา รอดกระโทก  
หัวหน้าส านักปลัด อบต. ขอรายงานเกี่ยวกับสถิติปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นของส านักปลัดดังนี้ค่ะ 

 

 



 

   จากสถิติปริมาณท่ีเกิดขึ้น ส านักปลัดมีความต้องการอัตราก าลัง 18 อัตรา ซึ่ง
ปัจจุบันส านักปลัดมีอัตราก าลัง ดังนี้ 

  พนักงานส่วนต าบล 
    1. หัวหน้าส านักปลัด อบต. ระดับต้น    จ านวน  1  อัตรา 
    2. นักจัดการงานท่ัวไป ปก.   จ านวน  1  อัตรา 
    3. นักทรัพยากรบุคคล  ปก.     จ านวน  1  อัตรา 
    4. นักพัฒนาชุมชน ชก.     จ านวน  1  อัตรา 
    5. เจ้าพนักงานปูองกันฯ  ปง.     จ านวน  1  อัตรา 
    6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปก./ชก. (ว่าง) จ านวน  1  อัตรา  
พนักงานจ้าง 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  1  อัตรา 

             2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร    จ านวน  1  อัตรา 
    3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ   จ านวน  1  อัตรา 
    4. พนักงานขับรถยนต์     จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
    1. ภารโรง       จ านวน  1  อัตรา 
    2. ยาม       จ านวน  1  อัตรา 
    3. คนงาน       จ านวน  1  อัตรา 
รวมอัตราก าลังของส านักปลัด 13 อัตรา แต่เป็นต าแหน่งท่ีมีคนครอง 12 อัตรา 

ถือว่ายังไม่สมดุลกับปริมาณงานท่ีเกิดขึ้น กล่าวคือ ขาดอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน แต่ใน
ปัจจุบันพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในส านักปลัดช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ จึงท าให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้ค่ะ  

 
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียนท่านประท่าน ดิฉันนางสาวปริตรา อิ่มกระโทก ผู้อ านวยการกองคลัง ขอ

รายงานเกี่ยวกับสถิติปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นของกองคลังดังนี้ค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากสถิติปริมาณท่ีเกิดขึ้น กองคลังมีความต้องการอัตราก าลัง  8 อัตรา ซึ่งปัจจุบัน
กองคลังมีอัตราก าลัง ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล 
  1. ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น  จ านวน  1  อัตรา 
  2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ชก.    จ านวน  1  อัตรา 
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  ชง.  จ านวน  1  อัตรา 
  4. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.  (ว่าง)  จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   
  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     จ านวน  1  อัตรา 
  3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา 
รวมอัตราก าลังของกองคลัง 7 อัตรา เป็นต าแหน่งท่ีมีคนครอง 6 อัตรา ต าแหน่งว่าง 

1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ซึ่งถือว่าเป็นต าแหน่งส าคัญ เพราะมีปริมาณงาน
เกิดขึ้นทุกวัน ดิฉันเสนอขอให้ใช้บัญชีของ กสถ. เพื่อเรียกผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุแต่งต้ัง เพื่อ
จะได้ปฏิบัติงานพัสดุค่ะ 

 
ผู้อ านวยการกองช่าง   เรียนท่านประธานท่ีเคารพ  ผมนายชาญชัย  ทองดอนน้อย  ผู้อ านวยการกองช่าง  

ขอรายงานเกี่ยวกับสถิติปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นของกองช่างดังนี้ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 จากสถิติปริมาณท่ีเกิดขึ้น กองช่างมีความต้องการอัตราก าลัง 7 อัตรา ซึ่งปัจจุบัน
กองช่างมีอัตราก าลัง ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล 
   1. ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น  จ านวน  1  อัตรา 

       2. นายช่างโยธา  อส.      จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้าง 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  อัตรา 
   2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน  1  อัตรา 
   3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา     จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

   1. คนงาน       จ านวน  1  อัตรา 
รวมอัตราก าลังของกองช่าง 6 อัตรา เมื่อเปรียบระหว่างปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับ

จ านวนอัตราก าลัง ถือว่ายังไม่สมดุลกับปริมาณงานท่ีเกิดขึ้น กล่าวคือ ขาดอัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงาน แต่ในปัจจุบันพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในกองช่างช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเต็มก าลังความสามารถ จึงท าให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้ครับ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ผม นายธวัชชัย  ฉกรรจ์ศิลป์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ขอรายงานเกี่ยวกับสถิติปริมาณงานท่ีเกิดขึ้น
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ครบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากสถิติปริมาณท่ีเกิดขึ้น กองการศึกษาฯ มีความต้องการอัตราก าลัง 13 อัตรา ซึ่ง
ปัจจุบันกองการศึกษาฯมีอัตราก าลัง ดังนี้ 

พนักงานส่วนต าบล 
    1. ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น (ว่าง)  จ านวน  1  อัตรา 
  2. นักวิชาการศึกษา  ปก.   จ านวน  1  อัตรา 
  3. เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง. (ว่าง)  จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
  1. คนงาน     จ านวน  1  อัตรา       

รวมอัตราก าลังของฝุายสามัญกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4 อัตรา เมื่อ
เปรียบระหว่างปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับจ านวนอัตราก าลัง ถือว่าสมดุลครับ 

ส่วนอัตราก าลังของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่งพนักงานครู
ส่วนต าบล พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แต่ละแห่ง มีต าแหน่ง อัตราก าลัง ดังนี้ 

(1) ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีจ านวน 1 คน 
(2) ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ให้เป็นไปตามอัตราส่วนเด็กปฐมวัยต่อครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้

อัตราส่วน 10 : 1  และหากมีเศษเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้มีต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
เพิ่มได้อีก 1 คน 

จ านวนเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเฉลียง ปัจจุบันมี 73 คน เมื่อเทียบ
อัตราส่วน 10:1  ก็จะมีครูได้ 7 คน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเฉลียงมีอัตราก าลัง ดังนี้ 

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. ครู คศ. 2     จ านวน  2  อัตรา 
  2. ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง)    จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ านวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
  1. ผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  3  อัตรา 
รวมอัตราก าลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 7 อัตรา ถือ

ว่าเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศครับ 
 
ปลัด  อบต.   นอกจากมีส่วนราชการท่ีอยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของ อบต. ประเภทสามัญ  

จ านวน 4 ส่วนราชการ  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง)  เป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานส่วนต าบล  โดยมีหน่วยงานท่ีอยู่ในการควบคุมดูแล
คือหน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งมีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.  จ านวน  1  อัตรา ดิฉันขอ
รายงานสถิติปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ดังนี้ค่ะ 

 
 
 



 

จากสถิติปริมาณท่ีเกิดขึ้น การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มีความ
ต้องการอัตราก าลัง 2 คน ซึ่งปัจจุบันมีอัตราก าลัง ดังนี้ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับกลาง จ านวน  1  อัตรา 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับต้น จ านวน  1  อัตรา 
 รวมอัตราก าลังของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 2 อัตรา ซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ 
รวมถึงเมื่อเปรียบระหว่างปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับจ านวนอัตราก าลัง ถือว่าสมดุลค่ะ 

นักทรัพยากรบุคคล ดิฉันขอรายงานเกี่ยวกับสถิติปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากสถิติปริมาณท่ีเกิดขึ้น หน่วยตรวจสอบภายใน มีความต้องการอัตราก าลัง 1 คน 
ซึ่งปัจจุบันมีอัตราก าลัง ดังนี้ 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) ว่าง จ านวน  1  อัตรา 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ในอบต. รวมถึงเมื่อ

เปรียบระหว่างปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นกับจ านวนอัตราก าลัง ถือว่าสมดุลค่ะ 

นายก อบต.   มีส่วนราชการใด ต้องการเพิ่มหรือลดอัตราก าลังหรือไม่ อย่างไร ขอให้แจ้งเหตุผล
ประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดครับ 

 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 
นายก อบต.  ถ้าไม่มีส่วนราชการใดขอเพิ่ม/ลดอัตราก าลัง ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการสรุปอัตราก าลัง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เพื่อจะได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ต่อไป 

นักทรัพยากรบุคคล ข้าพเจ้าขอสรุปกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 
ดังนี ้

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด 
หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   
นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น 
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
ส านักปลดั  อบต. (01) 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัด 
อบต.) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน        
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานขับรถยนต์   
ภารโรง    
ยาม     
คนงาน   
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1 
 
 

1 
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ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ส่วนราชการ 
กรอบ

อัตราก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ข้างหน้า 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
กองคลัง (04) 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
กองช่าง (05) 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
นายช่างโยธาอาวุโส 
พนักงานจ้าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา    
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 
คนงาน 
กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
พนักงานจ้าง 
คนงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เฉลียง 
ครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้าง   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ 
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ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่าง 
 
 

ว่าง 
 

ว่าง 
 
 

ว่าง 
 
 
 
 

ว่าง 

รวม 40 40 40 40 - - -  

          ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น มีดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน

ท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งส่วนราชการเป็น 4 ส่วน  1  หน่วย 
 

   ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดับกลาง 

1 54,560 654,720 16,440 16,440 19,560 

2. รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถ่ิน  ระดับต้น 

1 34,840 418,080 13,320 13,320 13,440 



 

ส านักปลัด  อบต. 
 ส านักปลัด  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  
 (1) พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  6  ต าแหน่ง  6 อัตรา  ต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา   
 (2) พนักงานจ้าง         จ านวน  7  ต าแหน่ง  7  อัตรา   

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1. หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

1 35,380 424,560 13,440 13,320 13,320 

2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 16,220 194,640 8,640 7,560 7,560 

3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 21,140 253,680 8,880 8,640 8,880 

4. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 1 28,560 342,720 13,440 13,320 13,080 

5. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน 

1 21,700 260,400 8,400 8,880 9,120 

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/ช านาญการ - - 355,320 12,000 12,000 12,000 

 พนักงานจ้าง       
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 14,260 171,120 6,960 7,200 7,440 

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 12,620 151,440 6,120 6,360 6,600 

9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 12,440 149,280 6,000 6,240 6,480 

10. พนักงานขับรถยนต์ 1 12,380 148,560 6,000 6,240 6,480 

11. ภารโรง 1 9,000 108,000 - - - 

12. ยาม 1 9,000 108,000 - - - 

13. คนงาน 1 9,000 108,000 - - - 

1.  ปี  2564  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 

     2.  ปี  2565  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 
3.  ปี  2566  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 

กองคลัง   
กองคลังมีอัตราก าลังปัจจุบัน 
(1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน  4  ต าแหน่ง  4  อัตรา  ต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
(2) พนักงานจ้าง         จ านวน  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา  
 

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลงั  ระดับต้น) 

1 39,810 477,720 13,200 13,320 13,320 

2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 1 30,790 369,480 13,080 13,440 13,320 

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 1 20,780 249,360 10,080 10,440 10,560 

4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน - - 297,900 9,720 9,720 9,720 

           พนักงานจ้าง 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 13,200 158,400 6,360 6,600 6,960 

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 12,510 150,120 6,120 6,240 6,600 

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 11,500 138,000 5,520 5,760 6,000 
 



 

1.  ปี  2564  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 

     2.  ปี  2565  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 
3.  ปี  2566  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 

กองช่าง   
กองช่าง  มีอัตราก าลังปัจจุบัน 
(1) พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา  
(2) พนักงานจ้าง          จ านวน  4  ต าแหน่ง  4  อัตรา   
 

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

1 34,840 418,080 13,320 13,320 13,440 

2. นายช่างโยธาอาวุโส 1 24,970 299,640 12,000 12,120 12,600 
         พนักงานจ้าง 

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 12,450 149,400 6,000 6,240 6,480 
4. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 11,900 142,800 5,760 6,000 6,240 
5. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 11,900 142,800 5,760 6,000 6,240 
6. คนงาน 1 9,000 108,000 - - - 

 

2.  ปี  2564  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 

     3.  ปี  2565  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 
4.  ปี  2566  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีอัตราก าลังปัจจุบัน 
(1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน  4  ต าแหน่ง  6  อัตรา  ต าแหน่งว่าง  2  ต าแหน่ง  2 

อัตรา  
(2) พนักงานจ้าง         จ านวน  3  ต าแหน่ง  5  อัตรา   
 

ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับต้น) 

- - 435,600 13,620 13,620 13,620 

2. นักวิชาการศึกษา  ระดับ ปก. 1 16,600 199,200 8,280 7,080 7,680 
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ระดับ ปง./ชง.) - - 297,900 9,720 9,720 9,720 
4. ครูผู้ดูแลเด็ก 2 - - - - - 

         พนักงานจ้าง 
5. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 - - - - - 
6. ผู้ดูแลเด็ก 3 27,000 324,000 - - - 
7. คนงาน - 9,000 108,000 - - - 

 

หมายเหตุ  -  ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุน 



 

2.  ปี  2564  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 

     3.  ปี  2565  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 
4.  ปี  2566  ไม่ได้ก าหนดต าแหน่ง 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน   

หน่วยตรวจสอบภายในมีอัตราก าลังปัจจุบัน 
(1) พนักงานส่วนต าบล จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา  ต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  

   ที่ ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน 
คนละ 

รวม 
ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี 

2564 2565 2566 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ระดับ ปก./ชก.) - - 355,320 12,000 12,000 12,000 

 
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้ 

ท่ี ปี  2564 ปี  2565 ปี  2565 
    

1 
 

48,316,000.- 50,731,800.- 53,268,390.- 

 
 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 

หัวหน้าส านักปลัด เมื่อเราได้กรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงแล้ว ดิฉันขอเสนอให้
เราร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้เราทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของบุคลากรใน
องค์กรของเรา เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีมีต่อการท างาน รวมถึงส่งเสริมพัฒนาในส่วนท่ีมี
คุณภาพต่อไป 

นักทรัพยากรบุคคล ดิฉันขอเสนอให้วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกโดยใช้เทคนิค SWOT analysis 
เพื่อประเมินถึงจุดแข็งและจุดอ่อนอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในรวมถึงโอกาสและภาวะ
คุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เพื่อพิจารณาศักยภาพการบริหารงานบุคคล ค่ะ 

ปลัด อบต.  ดิฉันเห็นด้วยกับนักทรัพยากรบุคคลค่ะ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ 4 มิติ 
ได้แก่    

1. วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)   
2. วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)  
3. วิเคราะห์โอกาส (Opportunity) 
4. วิเคราะหอ์ุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Treat) 
เรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยค่ะ 
 
 



 

ที่ประชุม  จุดแข็ง  (Strength=s) 
1. มีการปรับโครงสร้างอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงให้สอดคล้อง

กับภารกิจในปัจจุบันและอนาคต 
2. โดยเฉล่ียบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง มีความรู้ความสามารถเฉพาะ

ด้าน และมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน 

   4. มีการท างานเป็นทีม 
 5. มีการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม มีความโปร่งใส 

   6. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมีจิตบริการ 
 7. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน  (Weakness=W) 
   1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
   2. บุคลากรยังต้องการเพิ่มขวัญก าลังใจให้มากขึ้น 

โอกาส  (Opportunity=O) 
1.  ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการบริหารราชการและกิจกรรมต่างๆ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  รวมถึงร่วมตรวจสอบการท างานของข้าราชการ 
2.  นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ 

สมรรถนะ  และปรับบทบาทของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. Software ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบุคลากรในปัจจุบันมีจ านวนมาก

ขึ้น 
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.

2546 มุ่งให้มีการปรับปรุงลดขั้นตอนการท างาน  จัดกลุ่มภารกิจ  และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat=T) 
1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มกรอบอัตราก าลัง 
2. การเมืองแทรกแซง 

 
3.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ      

2561 – 2563 
 
นายก อบต.     จากท่ีได้รับทราบต าแหน่งจากแผนอัตราก าลัง  ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรดังกล่าว  

จึงขอมติจากท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 

 
ที่ประชุม    เห็นชอบด้วยมติ 5 เสียง ถือเป็นเอกฉันท์  
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่นๆ 
 
ประธาน     หลังจากท่ีได้ลงมติให้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 – 2566  ขอใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต าเฉลียงมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ตาม
แบบท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา(ก.อบต.จ.นม.) ก าหนดต่อไป 

ปลัด  อบต.เฉลียง   รับทราบค่ะ 
นายก อบต.     มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วผมขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา  13.10  น. 
 
 
 

ลงช่ือ                                   ผู้บันทึกการประชุม 
         (นางสาวศศิธร  มณีใหญ่)  

     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
 
 

ลงช่ือ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวิเชียร   วัฒนาประชากุล) 

       ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการฯ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


