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ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จังหวัดอํานาจเจริญ  ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง  3  ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
วางแผนอัตรากําลังคน  ให้การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  มีการแบ่งงานและระบบงาน
ที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อน  การกําหนดตําแหน่งการจัดอัตรากัง  และโครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 และเพื่อให้คระกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอํานาจเจริญ ตรวจสอบการกําหนด
ตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 

 ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจตามอํานาจหน้าที่ มี
ประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จําเป็น  ให้การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  
     
        องค์การบรหิารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  (ก.กลาง) เรื่อง  มาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558  ลงวันที่ 4  กันยายน  2558  กําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.จังหวัด)  
พิจารณากําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินว่า  จะมีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการ
ใด จํานวนเท่าใดให้คํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก ปริมาณและ
คุณภาพของงานตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ.,เทศบาล,อบต. 
และเมืองพัทยา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ.,เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา)  จัดทําแผน
อัตรากําลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่ง  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการหรอืพนักงานสว่นท้องถ่ิน (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้    ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง) กําหนด   
 1.2 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ก.กลาง)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรอืพนกังานสว่นท้องถ่ิน โดยกําหนดแนวทางใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (อบจ.
,เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา) จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เพื่อเป็นกรอบในการ
กําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน  โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อบจ.,เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  เพื่อวิเคราะห์อํานาจหน้าที่
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ.,เทศบาล,อบต. และเมืองพัทยา) วิเคราะห์ความต้องการ
กําลังคนวิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลงัคน  จัดทํากรอบอัตรากําลังและกาํหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
กําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  จึงได้จัดทําแผน
อัตรากําลัง  3 ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566  
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  มี วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี          
ตามเหตุผลและความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  ดังนี้ 
 2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบ
การจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ําซ้อน 

2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  มีการกําหนดตําแหน่ง สายงาน การจัด
อัตรากําลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท   และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอํานาจเจริญสามารถตรวจสอบ          
การกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจาํ  และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกจิ อํานาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นหรือไม่ 

 

1. หลักการและเหตผุล 
 

2. วัตถุประสงค ์
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2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนโพธ์ิ 

2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารสว่นตําบลโนนโพธ์ิ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานหรือหน่วยงานที่ไม่จําเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ  
แก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิสามารถควบคุม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  
 

 
 
 

โดยคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนน
โพธ์ิ เป็นประธานกรรมการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เป็น
กรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่จัดทําแผน
อัตรากําลัง  3  ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ   
ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายผู้บริหาร   และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  เพื่อให้การดําเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้จําเป็นต้องจัดสรรอัตรากําลัง  ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการดําเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดําเนินการ
อยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร  หากงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็
ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วน
ไม่ต้องดําเนินการแล้ว  อาจทําให้การจัดสรรกําลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อมในเรื่องกําลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  
     3.1.1 แผนพัฒนาจังหวัด 

  วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดอ านาจเจริญ 
“อํานาจเจริญเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวหอมมะลลิ้ําค่า เน้นการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจจังหวัดอ านาจเจริญ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสมารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง 
2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอตัราก าลัง 3 ป ี
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6. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 
7. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลกั “ธรรมาภิบาล” 
8. ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพฒันาการผลิตข้าวหอมมะลพิันธ์ุดี 
9. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนบัสนุนภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
1. เพื่อใหท้รัพยากรมนุษย์ได้รบัการเพิม่พูนความรู้ ทักษะและทัศนคติในการดํารงชีวิต 
2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุนและปลอดยาเสพติด 
3. เพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
4. เพื่อพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเชียน 
5. เพื่อพฒันาแหล่งการค้าตามแนวชาแดน 
6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลกั “ธรรมาภิบาล” 
7. ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพฒันาการผลิตข้าวหอมมะลพิันธ์ุดี 
8. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนบัสนุนภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
9. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาตร์ (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 “พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 
 

3.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
          “โครงสร้างพ้ืนฐานเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรอินทรีย์  มากมีภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 

3.2 การกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ 
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดอํานาจเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกําลังคน ในคู่มือ 
การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็น
แนวทางสําหรับดําเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ โดยการดําเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกําลังงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนดวิธีการที่จะให้ได้กําลังคน
ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลา
ต้องการ  เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาทํางานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง การวางแผนกําลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุง
พัฒนาบุคคลเหล่าน้ันให้อยู่กับองค์กรต่อไป 

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
การวางกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากร

ภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กําหนดให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกําหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากําลังแต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ ดังนี ้

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่ เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ัน   กําหนดตําแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนตําบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถ่ิน  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอํานวยการท้องถ่ิน  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อํานวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มี
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์
การกําหนดพนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกําหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
- การจัดสรรอัตรากําลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจน 
การกําหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนตําบลมากยิ่งข้ึน โดยจุดเน้นคือ กําหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด 
พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่  การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี
คุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารกําหนดอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์ 
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สูงสุด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ  วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ  
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในสํานักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่อง
การวางแผน  นโยบาย อํานวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่ง
แต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใ ช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและ
ตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา   
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่งในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนทางด้านสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ       
การควบคุมโรค การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
แต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละตําแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ            
วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ดํารงตําแหน่ง ในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่ เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ ละตําแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
  3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกําลังคน : Supply pressure เป็นการนําประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคคลเข้ามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสม กับภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายงอาชีพของกลุ่มงาน
ต่างๆโดยในส่วนน้ีจะคํานึง 
   3.3.1  การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกําหนดช้ันงาน
ในแต่ละประเภท  เพื่อให้การกําหนดตําแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถ่ิน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการและการจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลการทบต่อประสิทธิภาพ และตนทุนในการทํางานขององค์กร  ดังนั้นในการ
กําหนดอัตรากําลังราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่งที่
กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหน่งเพื่อให้การทํางานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542   

 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้การปฏิบัติงาน  เมื่อมีการเปรียบเทียบปริมาณ
งานที่เกิดข้ึนกับเวลาที่ใช้เพื่อประกอบการกาํหนดจํานวนพนักงานส่วนตําบล   และพนักงานจ้าง   ที่รับผิดชอบ
งานนั้น ตามตําแหน่งสายงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

1. ตําแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) เลขที่ตําแหน่ง 72-3-00-1101-001 
 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

1 งานด้านกฎหมาย  พิจารณา  ศึกษา
วิเคราะหท์ําความเห็นเสนอแนะและ
บังคับบัญชา สั่งการ 

30 1,560 46,800 0.565 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

งานการปกครองบงัคับบญัชา พนักงานที่
ปฏิบัติงานในสงักัด อบต.โนนโพธ์ิ และ
งานเกี่ยวกบัการอนญุาตต่าง ๆ ที่เป็น
อํานาจหน้าที่ของ อบต. จัดสั่งยบุหรือ
เปลี่ยนแปลงเขต อบต. การปอูงกัน
อัคคีภัย การเลือกตัง้ การพฒันาสง่เสรมิ
อาชีพ การทะเบียนการศึกษา งาน
เลขานุการสภา อบต. 
งานพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

20 
 
 
 
 
 
 
 

30 

1,365 
 
 
 
 
 
 
 

1,235 

15,150 
 
 
 
 
 
 
 

3,7050 

0.329 
 
 
 
 
 
 
 

0.447 

รวม 1.34 
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2. ตําแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบรหิารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)  เลขที่ตําแหน่ง 72-3-00-1101-002 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
2 การกํากับ ติดตาม เร่งรัด การดําเนินงานให้

เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ 
แผนงานโครงการของ กองสาธารณสุขฯ 
อบต. 

300 150 45,000 0.543 

3 การกํากับ ติดตาม เร่งรัด การดําเนินงานให้
เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ 
แผนงานโครงการของ กองการ ศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

300 160 48,000 0.580 

5 แนะนํากฎหมาย  การอํานวยความเป็น
ธรรมให้กับประชาชน  ตรวจสอบเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น ขอคว าม เ ป็ น ธ ร ร ม   เ พื่ อ
ประกอบการตัดสินใจและอํานวยความเป็น
ธรรมแก่ประชาชน 

240 200 48,000 
 

0.580 

รวม 1.703 
 
ส านักปลัด  อบต. (01) 
3. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตําแหนง่ 76-3-01-2101-001 

 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้  
ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) 
(ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อ
ปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 ควบคุมและบริหารงานธุรการ 5 6,000 30,000 0.36 
2 ควบคุมและบริหารงานบุคคล 10 50 500 0.01 
3 ควบคุมและบริหารงานนิติการ 10 80 800 0.01 
4 ควบคุมและบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย 10 300 3,000 0.04 
5 ควบคุมและบริหารงานประชาสัมพันธ์ 360 50 18,000 0.36 
6 ควบคุมและบริหารงานนโยบายและแผน 60 500 30,000 0.36 
7 ควบคุมและบริหารงานเก็บรวบรวมข้อมลูสถิต ิ 60 100 6,000 0.07 
8 งานรวบรวมข้อมลูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต. 60 30 1,800 0.02 
9 งานร่างธุรการที่เกี่ยวข้องกับงานสํานักปลัด 15 250 3,750 0.05 

10 ระบบควบคุมภายใน 960 1 960 0.01 
11 ควบคุมและบริหารงานกจิการสภา 60 20 1,200 0.01 
12 งานอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องและทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 30 240 7,200 0.09 

รวม 1.24 
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4. ตําแหน่ง นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ  เลขที่ตําแหน่ง 72-3-01-3102-001 
 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวน 
คนท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานบรรจุ แต่งตัง้ โอนย้าย  240 10 2,400 0.028 
2 งานปรบัปรุงแผนอัตรากําลงั 3 ปี 2,400 3 7,200 0.086 
3 งานแผนพฒันาบุคลากร แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

3,600 2 7,200 0.086 

4 งานบันทึกทะเบียนประวัติการรับราชการ 240 55 13,200 0.159 
5 งานเช็ควันลาเกบ็สถิติการลา 10 380 3,800 0.045 
6 
7 
8 
 

9 
 
 

10 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง 
งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
งานบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
ท้องถ่ินแหง่ชาติ 
งานรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
การสรรหาพนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง 

240 
4,800 
240 

 
240 

 
 

180 

41 
1 

150 
 

42 
 
 

3 

9,840 
4,800 

36,000 
 

10,080 
 
 

540 

0.118 
0.057 
0.434 

 
0.121 

 
 

0.007 
รวม 1.13 

 
5. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  เลขที่ตาํแหน่ง 72-3-01-3103-001 

 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อ
ปี (นาที) 

จ านวน 
คนท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าป ี 7,200 1 7,200 0.086 
2 งานจัดทําข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 7,200 1 7,200 0.086 
3 งานติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 3,360 4 13,440 0.162 
4 งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน E-laas 120 320 38,400 0.463 
5 งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล 

อปท. E-Plan 
120 277 33,240 0.401 

รวม 1.19 
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6. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  เลขที่ตาํแหน่ง 72-3-01-3103-001 
 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อ
ปี (นาที) 

จ านวน 
คนท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 

1 
งานสํารวจตรวจที่ดินสาธารณะเพื่อข้ึน
ทะเบียนที่ดินสาธารณะและรังวัดช้ีแนวเขต
เพื่อออกหนงัสือสําคัญทีห่ลวง 

180 50 9,000 0.11 

2 
การระงับข้อพิพาทของ อบต. และ
บุคคลภายนอก 

180 80 14,400 0.17 

3 งานรับเรือ่งร้องเรียน ร้องทุกข์ 120 70 8,400 0.10 
4 จัดทําควบคุมภายใน 960 5 4,800 0.06 
5 งานทะเบียนพาณิชย์ 180 90 16,200 0.20 

6 
การดําเนินการรวบรวมข้อมลูกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบั อบต. 

480 30 14,400 0.17 

7 รายงานข้อมลูเกี่ยวกับงานกฎหมาย 60 100 6,000 0.07 

8 
งานอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องและตามทีผู่้บงัคับ
มอบหมาย 

180 100 18,000 0.22 

รวม 1.10 
 
7. ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  เลขที่ตําแหนง่  72-3-11-3801-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้
ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน (ต่อปี) 

(ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อ
ปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 งานสงเคราะห์ผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม ผู้ทกุข์
ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง 

400 70 28,000 0.338 

2 งานส่งเสริมกลุม่อาชีพและพฒันาสตร ี 240 8 1,920 0.023 
3 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุตําบลโนนโพธ์ิ 240 180 4,3200 0.521 
4 งานสวัสดิการเดก็และเยาวชน 480 5 2,400 0.028 
5 งานสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 10 1,294 12,940 0.156 
6 งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบญัชา

มอบหมาย 
20 150 3,000 0.036 

รวม 1.10 
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8. ตําแหน่ง นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชํานาญงาน  เลขที่ตําแหน่ง 72-3-01-3801-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวน 
คนท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและ

บรรเทา สาธารณภัย  
720 12 8,640 0.104 

2 ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผน
อพยพประชาชนจากพื้นทีเ่สี่ยงภัย  

1,440 20 28,800 0.348 

3 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยในพื้นที่
เพื่อปอูงกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 

750 50 37,500 0.453 

4 เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์และรายงาน
ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยทีเ่กิดข้ึน 

480 60 28,800 0.348 

5 
 
 

6 
 
 
 

รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมลูและรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัย รวมทั้งประสานการ
ช่วยเหลือ บรรเทาเหตุเบื้องต้น  
ประสานการจัดหาทรพัยากรในการ
ช่วยเหลือและสงเคราะหผ์ู้ประสบภัย รวมทั้ง
การบรูณะพื้นทีป่ระสบภัย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

30 
 
 

140 
 
 
 

60 

48 
 
 

80 
 
 
 

100 

1,440 
 
 

11,200 
 
 
 

6,000 

0.017 
 
 

0.135 
 
 
 

0.072 

รวม 1.48 
 
9. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนชํานาญงาน  เลขที่ตําแหน่ง  72-3-01-4801-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้
ต่องาน 
(นาที) 

ปริมาณ
งาน (ต่อปี) 

(ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อ
ปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 งานสงเคราะห์ผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม ผู้ทกุข์
ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง 

400 70 28,000 0.338 

2 งานส่งเสริมกลุม่อาชีพและพฒันาสตร ี 240 8 1,920 0.023 
3 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุตําบลโนนโพธ์ิ 240 180 4,3200 0.521 
4 งานสวัสดิการเดก็และเยาวชน 480 5 2,400 0.028 
5 งานสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 10 1,294 12,940 0.156 
6 งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบญัชา

มอบหมาย 
20 150 3,000 0.036 

รวม 1.10 
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10. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  เลขที่ตําแหนง่ 76-3-01-4101-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 ลงทะเบียนหนังสือรับ    10 3,000 30,000 0.362 
2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง      10 700 7,000 0.085 
3 ร่าง-จัดทําหนังสือราชการ  20 150 3,000 0.036 
4 ลงทะเบียน  แยกประเภทและจัดสง่    15 1,500 22,500 0.272 
5 งานสารบรรณสภา อบต.    20 150 3,000 0.036 

6 

ประสานงานกับหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือ
ประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือความ
ร่วมมือในงาน  อันเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ของหน่วยงาน 

60 30 1,800 0.022 

7 
จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทํา
รายงานการประชุม 

180 50 9,000 0.109 

8 
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย 

5 202 1,010 0.012 

9 
ติดตามประเมินผล ให้คําปรึกษาแนะนํา แก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

5 150 750 0.009 

10 
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนปละผู้มาติดต่อ
ราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วตามประ
บวนการปฏิบัติงาน 

10 700 7,000 0.085 

11 ปฏิบัติหน้าทีร่าชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับ 60 58 3,480 0.042 
รวม 1.07 

 

11. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ ผูม้ีคุณวุฒิ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 
2 
 
 

3 
 

4 
5 

งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตําบล 
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อ และอํานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และให้บริการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวของตําบลโนนโพธ์ิ 
งานฎีกาสํานักงานปลัด 
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

60 
600 

 
 

600 
 

60 
180 

800 
24 

 
 

24 
 

325 
150 

48,000 
14,400 

 
 

14,400 
 

19,500 
27,000 

 

0.580 
0.174 

 
 

0.174 
 

0.236 
0.326 

 
รวม 1.490 
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12. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร  (พนักงานจ้างตามภารกิจ ผูม้ีคุณวุฒิ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานส่งเสริมการเกษตรภายในตําบลโนนโพธ์ิ 180 50 9,000 0.109 

2 
งานส่งเสริมปูองกันและปราบปราม การกําจัด
ศัตรูพืช 

180 80 14,400 0.174 

3 
งานส่งเสริมอบรม ให้ความรู้ ด้านการเกษตร 
ด้านประมง ด้านพืช และด้านปศุสัตว์ฯลฯ 

120 110 13,200 0.159 

4 
การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  ด้าน
การเกษตร ด้านประมง ด้านพืช และด้านปศุ
สัตว์ฯลฯ 

180 145 26,100 0.315 

5 
งานส่งเสริมพัฒนาและการจัดการเพือ่เอื้อ 
ประโยชน์ต่ออาชีพทางการเกษตร 

120 95 11,400 0.138 

6 งานจัดรวบรวมข้อมลูสถิติทางด้านงานเกษตร 20 2,090 41,800 0.505 
7 
 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

30 
 

150 
 

4,500 
 

0.054 
 

รวม 1.454 
 
13. ตําแหน่ง แม่ครัว  (พนักงานจ้างตามภารกจิ  ทักษะ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช ้

ต่องาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 

1 
ดูแลรักษาความสะอาดภายในและรอบอาคาร
สถานที ่

180 240 43,200 0.522 

2 
งานบรกิารอาหารและอาหารว่างภายใน
สํานักงานและงานที่ได้รับมอบหมาย 

120 150 18,000 0.217 

3 
ประดบัผ้างานราชการพิธีต่างๆ งานประชุม 
ชองสํานักงาน 

300 20 6,000 0.072 

4 
งานจัดเตรียมห้องประชุม อํานวยความสะดวก
ให้กับบุคลากร หน่วยงานราชการต่างๆ และสําหรับ
ผู้มาติดต่อราชการต่างๆ 

180 120 21,600 0.261 

5 
 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

120 105 12,600 
 

0.152 
 

รวม 1.224 
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14. ตําแหน่ง ตกแต่งสวน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทักษะ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช ้

ต่องาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 

1 
ดูแลรักษาความสะอาดภายในและรอบอาคาร
สถานที ่

180 240 43,200 0.522 

2 งานตกแต่งสวนหย่อมสํานักงาน อบต. 120 190 22,800 0.275 
3 งานตัดหญ้าสนามสํานักงาน อบต. 120 190 6,000 0.072 

4 
ประดบัผ้างานราชการพิธีต่างๆ งานประชุม 
ชองสํานักงาน 

300 20 6,000 0.072 

5 
งานจัดเตรียมห้องประชุม อํานวยความสะดวก
ให้กับบุคลากร หน่วยงานราชการต่างๆ และสําหรับ
ผู้มาติดต่อราชการต่างๆ 

180 120 21,600 0.261 

6 
 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

120 105 12,600 
 

0.152 
 

รวม 1.354 
 

15. ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทักษะ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช ้

ต่องาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 ขับรถบรรทุกน้ํา 180 240 43,200 0.522 
2 ตรวจเช็คเครือ่งยนต์และซ่อมบํารุงเบื้องต้น 120 180 21,600 0.261 
3 ดูแลความสะอาดรถยนต์ 60 180 10,800 0.130 
6 
 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

120 105 12,600 
 

0.152 
 

รวม 1.065 
 
16. ตําแหน่ง  พนักงานประจํารถดับเพลงิ (พนักงานจ้างทั่วไป)   

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช ้

ต่องาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานออกส่งน้ําอปุโภคบรโิภค 180 240 43,200 0.522 
2 งานออกดับเพลิง 120 180 21,600 0.261 
4 ดูแลความสะอาดรถยนต์ 60 180 10,800 0.130 
5 
 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

120 105 12,600 
 

0.152 
 

รวม 1.065 
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17. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัตงิานขับรถยนต์)  พนักงานจ้างทั่วไป 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมด
ต่อปี 

(นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 

1 ปฏิบัติงานขับรถยนต์ 300 300 90,000 1.087 
2 ดูแล รักษา ทําความสะอาด รถยนตส์่วนกลาง 90 320 28,800 0.348 
3 ต่อทะเบียน ภาษี ตรวจสภาพรถยนต์ให้มีความ

ปลอดภัยและพรอ้มใช้งาน 
120 4 480 0.005 

4 ควบคุมการเตมิน้ํามัน ลงรายละเอียดเกี่ยวกบั 30 320 9,600 0.116 
 การใช้รถยนต ์     

5 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามทีผู่้บังคับบญัชา
มอบหมาย 

100 200 20,000 0.242 

รวม 1.79 
 

18. ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประชาสมัพันธ์)  พนักงานจ้างทั่วไป  

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช ้

ต่องาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานประชาสัมพันธ์ อบต.โนนโพธ์ิ 240 150 36,000 0.435 

2 
งานจัดทําสื่อใช้สําหรบัประชุม อบรม ของ
สํานักงาน อบต.โนนโพธ์ิ 

240 80 19,200 0.232 

4 งานฎีกาสํานักงานปลัด 120 120 14,400 0.174 

5 
งานจัดเตรียมห้องประชุม อํานวยความสะดวก
ให้กับบุคลากร หน่วยงานราชการต่างๆ และสําหรับ
ผู้มาติดต่อราชการต่างๆ 

180 120 21,600 0.261 

6 
 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

120 105 12,600 
 

0.152 
 

รวม 1.254 
 

กองคลัง 
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  เลขที่ตําแหน่ง 72-3-04-2102-001 

ล าดับ
ท่ี 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานการเงิน 30 2,500 75,000 0.905 
2 งานการบัญชี 30 2,300 69,000 0.833 
3 งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ 15 700 10,500 0.126 
4 งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน 30 1,640 49,200 0.594 

รวม 2.45 
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2. ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  เลขที่ตําแหน่ง 72-3-04-3201-001 
ล าดับ

ท่ี 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับ เงินสดจ่าย 

ทะเบียนรายจ่าย 
60 670 40,200 0.485 

2 งานลงบัญชีแยกประเภท 480 12 5,760 0.069 
3 
 

4 

งานจัดทําใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1, 
2, 3 ใบผ่านรายการบญัชีทั่วไป  
งานการเขียนเช็คสั่งจ่าย 

960 
 

10 

48 
 

1,640 

46,080 
 

16,400 

0.556 
 

0.198 
4 
5 

จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
งานจัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจาก
เงินรายรับ เงินสะสม 

20 
6 

380 
480 

7,600 
2,880 

0.091 
0.034 

รวม 1.438 
 

3. ตําแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ  เลขที่ตําแหน่ง 72-3-04-3203-001 
ล าดับ

ท่ี 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมลูฝอย 5 1,548 7,740 0.093 
2 งานจัดทําทะเบียนคุมลกูหนี้ภาษีโรงเรียนและ

ที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีปูาย ภาษีกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

3,800 5 19,000 0.229 

3 งานจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบํารุง
ท้องที่ ภาษีปูาย  

30 1,771 53,130 0.642 

4 
 

งานจัดทําทะเบียน ผท.1, ผท.4, ผท.5, ภบท.
5, ภบท.6 

5,500 
 

5 
 

27,500 
 

0.332 
 

รวม 1.29 
 

4. ตําแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติงาน  เลขที่ตําแหน่ง 72-3-04-3201-001 

ล าดับท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 
2 
3 
4 

งานลงรับฎีกา 
งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
งานจัดเก็บฎีกาและเอกสารทางการเงินและบัญชี 
งานสารบรรณรบั – ส่งหนังสือทีเ่กี่ยวกับกองคลัง 

5 
20 
60 
15 

1,840 
300 

1,640 
180 

9,200 
6,000 

98,400 
2,700 

0.111 
0.072 
1.188 
0.032 

รวม 1.403 
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5.  นักวิชาการพสัดปุฏิบัติงาน   เลขที่ตําแหน่ง 76-3-04-3204-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อปี 

(นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 
2 
 

3 
 

4 
5 
 

6 
 

จัดหาจัดซื้อ สอบราคา ประกวดราคา และ e-Auction  
ปฏิบัติงานด้านการรบั เบิกจ่าย การเก็บรักษา 
และการนําส่งพัสด ุ
ดูแลและบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ
ต่าง ๆ  
จัดทําทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ ์
บันทึกและควบคุมการใช้รถส่วนกลางองค์การ
บรหิารส่วนตําบล 
ปฏิบัติงานด้านการรบั และการคืนหลักประกัน 
สัญญา และคุมทะเบียนเงินคํ้าประกันสัญญา 

360 
60 

 
60 

 
180 
16 

 
60 

 

125 
450 

 
280 

 
60 

700 
 

160 

45,000 
27,000 

 
16,800 

 
10,800 
10,500 

 
9,600 

0.543 
0.326 

 
0.203 

 
0.130 
0.127 

 
0.116 

  
 
5.  นักวิชาการพสัดปุฏิบัติงาน   เลขที่ตําแหน่ง 76-3-04-3204-001 (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อปี 

(นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
7 
8 
 

9 
 
 

ติดต่อประสานงานผู้ขาย , ผู้เสนอราคา และผู้รบั
จ้าง และอํานวยความสะดวกต่าง  ๆ ในการ
ดําเนินธุรกรรมกับองค์การบรหิารส่วนตําบล 
ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของงานพัสด ุ
จัดทําและวางแผนในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
ประจําปงีบประมาณ 

90 
 
 

50 
120 

120 
 
 

250 
155 

10,800 
 
 

12,500 
18,600 

0.130 
 
 

0.151 
0.225 

รวม 1.95 
 
6. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อ
ปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
๑ 
๒ 
3 
4 
5 

งานสํารวจ ประเมินภาษี 
งานรับแบบแสดงรายการ คําร้อง คําขอ 
งานลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ 
งานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

200 
120 
150 
400 
120 

260 
50 

150 
12 

100 

52,000 
6,000 

22,500 
4,800 

12,000 

0.63 
0.07 
0.27 
0.06 
0.14 

รวม 1.15 
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7. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อ
ปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 

๑ 
๒ 
3 
4 
5 
6 
7 
 

จัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดทําบญัชีรับ - จ่าย และใบเบิกจ่ายพสัด ุ
จัดทําใบเบิกจ่ายพัสดุและส่งมอบพัสดทุี่จัดซื้อจัดจ้าง 
จัดทํากําหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ํามัน
เช้ือเพลงิ 
จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 
บันทึกข้อมลูจัดซื้อจัดจ้างด้ายระบบบัญชี e-laas 
บันทึกข้อมลูในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนกิส์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 

90 
80 

120 
90 
90 
60 
90 

53 
449 
449 

1 
230 
449 
53 

4,770 
35,920 
53,880 

90 
20,700 
26,940 
4,770 

0.06 
0.43 
0.65 
0.00 
0.25 
0.33 
0.06 

รวม 1.02 
 

กองช่าง 
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบรหิารงานช่าง ระดบัต้น) เลขที่ตําแหนง่  72-3-05-2103-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อปี 

(นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 
2 
 
 

3 
4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงรักษา 
ควบคุมการเขียนแบบรปูรายการกอ่สร้าง การ
ประมาณราคาตรวจทานแบบก่อสร้างด้านช่าง
โยธาและอาคาร 
ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน 
ท่อระบายน้ําทางเท้า คลอง อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
ควบคุมตรวจสอบซอ่มแซมไฟฟูา สํารวจและ
ทดสอบวัสด ุ
ควบคุมการใช้บํารงุรกัษาเครื่องจกัร ยานพาหนะ  
เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงาน 
เป็นกรรมการตรวจรับพสัด ุกรรมการควบคุมการ
ก่อสร้าง 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ 
รวบรวมข้อมูลและสถิต ิงานสัญญา งานตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ 
เป็นทีป่รกึษาในการออกแบบและกอ่สร้าง 

350 
230 

 
 

240 
220 

 
180 

 
240 

 
300 

 
120 

 
128 

 
200 

45 
35 

 
 

50 
40 

 
25 

 
50 

 
42 

 
80 

 
40 

 
45 

 

15,750 
8,050 

 
 

12,000 
8,800 

 
4,500 

 
12,000 

 
12,600 

 
9,600 

 
4,800 

 
9,000 

0.19 
0.1 

 
 

0.14 
0.11 

 
0.05 

 
0.15 

 
0.15 

 
0.12 

 
0.06 

 
0.11 
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1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบรหิารงานช่าง ระดบัต้น) เลขที่ตําแหนง่  72-3-05-2103-001 (ต่อ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อปี 

(นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 

11 
พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบ
และก่อสร้าง 

180 38 6,840 0.08 

12 

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน 
วินิจฉัยสั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรกึษา 
แนะนํา ปรับปรงุ แก้ไข ติดตาม  ประเมินผลและ
แก้ไขปัญหาขัดข้อง ในหน่วยงาน 

300 80 24,000 0.29 

รวม 1.55 
 
2. ตําแหน่ง นายช่างโยธา ชํานาญงาน   เลขที่ตําแหน่ง  72-3-05-4701-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารงุรักษา

โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลกัวิชาช่าง 
ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่
ได้รับ 

500 100 50,000 0.604 

2 ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชา
ช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

400 100 40,000 0.483 

3 ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไปเพือ่ขอความช่วยเหลอื หรือร่วมมือ
ในงานโยธา 

180 50 9,000 0.109 

4 ประมาณราคากอ่สร้างของโครงการ โดยแยกราคา
วัสด ุค่าแรงงานตามหลกัวิชาช่าง และมาตรฐานเพื่อ
ใช้เป็นราคากลางในการดําเนนิการกอ่สร้าง 

150 90 13,500 0.163 

5 ควบคุมงานกอ่สร้าง ปรบัปรงุซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง
ตามที่ได้รบัมอบหมาย พรอ้มรายงานความกา้วหน้าของ
งาน เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบทีก่ําหนด 

300 100 30,000 0.362 

6 กําหนดแผนในการดําเนินการก่อสร้าง งาน 100 80 8,000 0.097 
 บํารุงรักษา งานปรับปรงุและซ่อมแซม     

7 งานอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องและตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 150 100 15,000 0.181 
รวม 1.999 
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3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  (พนักงานจ้างตามภารกจิ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 
 
 

2 
3 
4 
5 

งานช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง 
ปรับปรงุ บํารงุรกัษา งานซ่อมแซมวัสดุอปุกรณ์
และเครือ่งจักร เครื่องมือเครื่องใช้ 
งานเบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ 
งานไฟฟูาสาธารณะ 
งานจัดทําบัญชีควบคุมเบิกจ่ายการใช้วัสดุไฟฟูา 
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

60 
 
 

100 
75 
60 

180 
 

100 
 
 

300 
300 
200 
86 

6,000 
 
 

30,000 
22,500 
12,000 
15,480 

 

0.07 
 
 

0.36 
0.27 
0.14 
0.18 

รวม 1.02 
 

4. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานเขียนแบบ ประมาณการ ตามข้อบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําป ี
300 150 45,000 0.543 

2 งานสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง 
เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี

240 50 12,000 0.145 

3 งานรับเรือ่งคําร้องขอบ้านเลขที่ 180 150 27,000 0.326 
4 ควบคุมงานกอ่สร้าง ปรบัปรงุซ่อมแซม หรือตรวจการ

จ้างตามที่ไดร้ับมอบหมาย พร้อมรายงาน
ความกา้วหน้าของงาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่
กําหนด 

240 150 12,000 0.145 

5 งานรับคําร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ 

50 50 2,500 0.030 

6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผูบ้ังคับบัญชา
มอบหมาย 

20 150 3,000 0.036 

รวม 1.180 
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5. ตําแหน่ง ช่างเครื่องสบูน้ํา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ ทักษะ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 

1 
ตรวจสอบ บํารุงรกัษา เครื่องสบูน้ํา , มอเตอร์ , 
ระบบไฟฟูาอุปกรณ์ต่างๆ และแลว่าอยู่สภาพที่
จะใช้งานได ้

120 192 23,040 0.278 

2 
ตรวจสอบตารางรอบเวรการส่งน้ําและหลักฐาน
ขอใช้น้ําจากกลุ่มหรือสหกรณ์ผู้ใช้น้ํา 

30 500 24,000 0.290 

3 
บันทึกเลขมเิตอร์ไฟฟูาก่อนสูบน้ําและหลังสูบ
น้ําทุกครั้งที่มีการกดปุมุสวิทซ์ เปิด-ปิด 

180 192 34,560 0.417 

4 
ตรวจสอบสภาพของคลองสง่น้ํา ท่อส่งน้ํา 
ระบบการส่งน้ํา และอาคารชลประทาน 

180 195 35,100 0.424 

5 
 

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

180 
 

86 15,480 
 

0.180 

รวม 1.589 
 
6. ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)  พนักงานจ้างทั่วไป 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ พร้อมเสนอ 

และแยกจัดหมวดหมู ่
240 200 48,000 0.580 

2 งานร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องหนังสือ
ราชการ 

240 150 36,000 0.435 

3 งานจัดหา ดูแลรักษาและเบกิจ่ายพสัดุครุภัณฑ์ 90 50 4,500 0.054 
4 เก็บ-ค้นหาหนังสือราชการ 100 60 6,000 0.072 
5 งานจัดทําฎีกากองช่าง 60 150 9,000 0.109 
7 งานรับคําร้องและจัดหาเอกสารหรือข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ 
50 50 2,500 0.030 

8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผูบ้ังคับบัญชา
มอบหมาย 

20 150 3,000 0.036 

รวม 1.316 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม (นักบรหิารงานสาธารณสุข ระดับต้น)        เลขที่
ตําแหน่ง  72-3-06-2104-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานสารบรรณทั่วไป 80 120 9,600 0.116 
2 งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินกองสาธารณสุขฯ 120 360 43,200 0.522 
3 งานปูองกันและควบคุมโรค  420 95 39,900 0.482 
4 งานกําจัดขยะมลูฝอย 60 360 21,600 0.261 
5 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 180 30 5,400 0.065 
6 งานสํารวจ และปอูงกันโรคพิษสุนัขบ้า 20 1,500 30,000 0.362 

รวม 1.808 
 
 

2.  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   เลขที่ตําแหน่ง 72-3-06-3603-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลา
ท้ังหมดต่อปี 

(นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการ

ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝูาระวัง
โรค รักษาเบื้องต้น 

240 150 36,000 0.435 

2 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติตําบล
โนนโพธ๋ิ 

180 30 5,400 0.065 

3 งานฐานข้อมูลเบือ้งต้นทีเ่กี่ยวข้องกบังานด้าน
สาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผูปุ้วย กลุ่มเสี่ยง 
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร 
สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อสุขภาพ 

5 6,903 34,515 0.417 

4 งานอํานวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

180 150 27,000 0.326 

รวม 1.243 
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3. ตําแหน่ง พนักงานขับรถขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทักษะ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช ้

ต่องาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 ขับรถขยะ 180 240 43,200 0.522 
2 ตรวจเช็คเครือ่งยนต์และซ่อมบํารุงเบื้องต้น 120 180 21,600 0.261 
3 ดูแลความสะอาดรถยนต์ 60 180 10,800 0.130 
6 
 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

120 105 12,600 
 

0.152 
 

รวม 1.065 
 
4. ตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ (พนักงานทั่วไป) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช ้

ต่องาน (นาที) 
ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 

1 
งานออกจัดเกบ็ขยะมลูฝอยภายในตําบลโนน
โพธ์ิ ตามแผนออกจัดเกบ็ 

360 2,090 752,400 9.087 

2 ดูแลความสะอาดรถยนต์ 60 180 10,800 0.130 
6 
 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

120 105 12,600 
 

0.152 
 

รวม 9.369 
 
 

5. ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ปฏิบัติงานธุรการ)  พนักงานจา้งทั่วไป 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 
2 
 
 

3 
 

4 
5 

งานสารบรรณกองสาธารณสุข 
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อ และอํานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และให้บริการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวของตําบลโนนโพธ์ิ 
งานฎีกากองสาธารสุข 
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

60 
600 

 
 

600 
 

60 
180 

800 
24 

 
 

24 
 

325 
150 

48,000 
14,400 

 
 

14,400 
 

19,500 
27,000 

 

0.580 
0.174 

 
 

0.174 
 

0.236 
0.326 

 
รวม 1.490 
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กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตําแหน่ง  72-3-08-2107-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 งานบรหิารการศึกษา 60 700 42,000 0.507 
2 งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 60 580 34,800 0.420 
3 งานกิจการโรงเรียน 60 120 7,200 0.086 
4 งานพัฒนาส่งเสริมศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 60 580 34,800 0.420 

รวม 1.43 
 
2. ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  เลขที่ตําแหน่ง  72-3-08-3803-001 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคนท่ี
ใช้

ปฏิบัติงาน 

1 
งานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษา อาชีพ 
กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

480 50 24,000 0.290 

2 งานศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 480 60 28,800 0.348 
3 งานบันทึกข้อมูลนกัเรียนในตําบลโนนโพธ์ิ 60 521 31,260 0.378 

4 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง อาหารกลางวัน อาหารเสรมิ
(นม) 

120 96 11,520 0.139 

5 งานบัญชีรบั –จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60 30 1,800 0.022 
8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามทีผู่้บังคับบญัชา

มอบหมาย 
60 50 3,000 0.036 

รวม 1.213 
 

3. ตําแหน่ง คร ู(ข้าราชการ) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
1 นําเด็กเคารพธงชาติ 60 226 13,560 0.163 
2 ตรวจสุขภาพเดก็ 120 226 27,120 0.327 
3 เตรียมนมและอาหารว่าง 60 226 13,560 0.163 
4 ทํากิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นรํา 60 226 13,560 0.163 
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3. ตําแหน่ง คร ู(ข้าราชการ) (ตอ่) 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เวลาท่ีใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อปี) (ชิ้น) 

เวลาท้ังหมด
ต่อปี (นาที) 

จ านวนคน
ท่ีใช้

ปฏิบัติงาน 
5 เตรียมการเรียนการสอน 120 68 8,160 0.098 
6 สอนการอ่านพยัญชนะ อักษร และตัวเลข   

ต่าง ๆ ตามหลกัสูตร เช่น ก-ฮ, A-Z, 1-10 
120 226 27,120 0.327 

7 กิจกรรมวาดภาพระบายส ี 60 226 13,560 0.163 
8 กิจกรรมลากเส้นตามรอยประ 120 226 27,120 0.327 
9 กิจกรรมกลางแจง้ 120 226 27,120 0.327 

10 ดูแลเด็กในการรบัประทานอาหารกลางวัน 120 226 27,120 0.327 
11 ดูแลเด็กในการทําความสะอาด ล้างหน้า แปรงฟัน 60 226 13,560 0.163 
12 ดูแลเด็กเข้านอนหลังอาหารกลางวัน 120 226 27,120 0.327 
13 ตรวจการบ้านเดก็ 120 226 27,120 0.327 
14 ทบทวนแผนการสอนตามหลักสูตรฯ 120 420 50,400 0.608 
15 ประเมินผลการสอนตามแผน 60 226 13,560 0.163 
16 เก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟันหลังตื่นนอน 60 226 13,560 0.163 
17 เตรียมนม และอาหารว่าง (ตอนบ่าย) 120 226 27,120 0.327 
18 เล่นเกมส์การศึกษา เสริมพฒันาการ และ

สันทนาการ 
60 226 13,560 0.163 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

เตรียมส่งเด็กกลับบ้าน 
งานประเมินและวิเคราะห์ความเครียดของเด็ก 
งานจัดทําสมุดประจําตัวเด็ก 
งานดูแลความสะอาดศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
งานบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็ก 
งานจัดทําทะเบียนข้อมลูเด็ก 
งานบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 

60 
120 
20 

180 
120 
60 
30 

226 
226 
226 
360 
226 
226 
226 

13,560 
27,120 
4,520 

40,680 
27,120 
13,560 
6,780 

0.163 
0.327 
0.054 
0.491 
0.327 
0.163 
0.081 

26 ปฏิบัติงานหรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย 180 360 64,800 0.782 
รวม 7.01 
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4.  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  

ลําดับ
ที่ 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จํานวนคนที่
ใช้ปฏิบัติงาน 

1 งานรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ พร้อมเสนอ และ
แยกจัดหมวดหมู ่

240 200 48,000 0.580 

2 งานร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องหนังสือ
ราชการ 

180 150 27,000 0.326 

3 งานเกบ็-ค้นหาหนังสือราชการ 100 60 6,000 0.072 
4 งานรวบรวมข้อมลูและสถิติทั่วไปและจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัตงิาน 
50 40 2,000 0.024 

5 งานจัดทําฎีกากองการศึกษา 60 150 9,000 0.109 
7 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 20 150 3,000 0.036 

รวม 1.147 
 

5. ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกจิ)  

ลําดับ
ที่ 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
เวลาที่ใช้ต่อ
งาน (นาที) 

ปริมาณงาน 
(ต่อป)ี (ช้ิน) 

เวลาทั้งหมด
ต่อปี (นาที) 

จํานวนคน
ที่ใช้

ปฏิบัติงาน 
1 นําเด็กเคารพธงชาติ 60 226 13,560 0.163 
2 ตรวจสุขภาพเดก็ 120 226 27,120 0.327 
3 เตรียมนมและอาหารว่าง 60 226 13,560 0.163 
4 ทํากิจกรรมเคลื่อนไหว เต้นรํา 60 226 13,560 0.163 
5 เตรียมการเรียนการสอน 240 150 36,000 0.435 
6 สอนการอ่านพยัญชนะ อักษร และตัวเลข  ต่าง ๆ 

ตามหลกัสูตร เช่น ก-ฮ, A-Z, 1-10 
120 226 27,120 0.327 

7 กิจกรรมวาดภาพระบายส ี 60 226 13,560 0.163 
8 กิจกรรมลากเส้นตามรอยประ 120 226 27,120 0.327 
9 กิจกรรมกลางแจง้ 120 226 27,120 0.327 

10 ดูแลเด็กในการรบัประทานอาหารกลางวัน 120 226 27,120 0.327 
11 ดูแลเด็กในการทําความสะอาด ล้างหน้า แปรงฟัน 60 226 13,560 0.163 
12 ดูแลเด็กเข้านอนหลังอาหารกลางวัน 120 226 27,120 0.327 
13 เก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟันหลังตื่นนอน 60 226 13,560 0.163 
14 เตรียมนม และอาหารว่าง (ตอนบ่าย) 120 226 27,120 0.327 
15 
16 

เล่นเกมส์การศึกษา เสริมพฒันาการ และสันทนาการ 
ดูแลความสะอาดศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

60 
240 

226 
380 

13,560 
43,200 

0.163 
0.521 

17 ปฏิบัติงานหรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย 240 380 64,800 0.782 
รวม 5.168 
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การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การนําปริมาณงานทีเ่กิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพื่อวิเคราะห์การกําหนดอัตรา  และคํานวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบรหิารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคํานวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ    ดังนี้ 

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

หมายเหต ุ
1. 230   คือ จํานวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ช่ัวโมง 
3. 1,380 คือ จํานวน วัน คูณด้วย จํานวน ช่ัวโมง / 1 ปี ทํางาน 1,380  ช่ัวโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นการนํา

ผลลัพธ์ที่พึ่งประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมาเช่ือมโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่
ต้องใช้สําหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึ่งประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  อาจต้องมีการพิจารณา
แนวทางในการกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางาน
ตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360  องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนําประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย
ใน  3  ประเด็นดังนี้ 
   3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและ
การแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกําหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทําให้เกิดตําแหน่งงานข้ึนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการการสูงอายุจํานวนมาก  ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตําแหน่งที่เหมาะสม
ข้ึนทดแทนตําแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
   3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมอง
ต่างๆ อาจทําให้การกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการนําข้อมูลของอัตรากําลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจ้าที่ในองค์การบริหารส่วนตําบล และงานการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสวน
ตําบล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากําลังของแต่ละองค์กรใน
ลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินทุก
คน  โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ ระบุสภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความ
ต้องการของประชาชนโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เพื่อสะดวกในการดําเนินการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ
ประชาชนอย่างแท้จริง  เช่น  

 
 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  

-    ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่า 
-    ปัญหาการว่างงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
-    ปัญหาขาดทุนรอนในการประกอบอาชีพ 
-    ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า 
-    ปัญหาขาดสถานที่ท่องเที่ยว 
-    ปัญหาการประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
-    ปัญหาการขาดความรู้  โอกาสในการประกอบอาชีพ 
-    ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
-    ปัญหาประชาชนขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  และการพัฒนาด้านการเกษตร 

2. ด้านเศรษฐกิจ เช่น 
- ราษฎรว่างงานหลังฤดเูก็บเกี่ยว  
-    กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดความรู้ และเงินทุนในการดําเนินงาน  
- ราษฎรขาดความรู้ในการร่วมกลุม่ประกอบอาชีพ  
- ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลย ีการพัฒนาการเกษตร  
- ผลผลิตทางการเกษตร ตกตํ่าและคุณภาพตํ่า  
- ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  

3. ด้านสังคม – การศึกษา เช่น 
- ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สงูอายุ,เด็ก,สตร ีและคนพกิาร ไม่ทั่วถึง  
- เด็กและเยาวชนไม่มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬา  และออกกําลงักาย  
- ยังมีการแพรร่ะบาดของยาเสพติดเข้ามาในกลุ่มเยาวชน  
- เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ขาดเงินกองทุนในการให้การช่วยเหลือ  
- มีการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม ่หรอืโควิด-19  โรคเอดส ์โรคพิษสุนัขบ้า  
- อสม.ขาดความรู้  และงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม  
- เด็กทีจ่บการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้รับการศึกษาต่อหรอืฝึกอาชีพ 
- กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ไม่ได้รับความสนใจและเอาใจใส่เท่าที่ควรจาก

ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม ่
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
- จํานวนประชากรแฝงในพื้นที ่
- ปัญหาทางด้านการศึกษา เช่น อาจไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์

การเรียนการสอน หรือบุคลากร เป็นต้น 

4. สภาพปญัหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 
 

 

สภาพปัญหา 
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- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น อาจขาดความรู้ ความชํานาญในการประกอบอาชีพ 

4. ด้านการเมือง - การบริหาร เช่น  
- ขาดความเข้มแข็ง และประชาชนไม่มีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารทางการเมือง  
- ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมาย  
- ด้านการบริหารสาธารณะ 
- ปัญหาการให้บริการและอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ 
- ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้จากทางราชการ 
- บุคลากรอาจขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรโอน  (ย้าย) 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
- ปัญหาดินคุณภาพตํ่า 
- ปัญหารุกล้ําทีส่าธารณะประโยชน์  และปุาสงวน 
- ปัญหาสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ  สถานทีส่าธารณะ  และนันทนาการ 
- ปัญหาการกําจัดขยะมลูฝอย 
- ปัญหาการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ปัญหาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติต่อการพฒันาการท่องเที่ยว 

 
 

 
๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

- ปัญหาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติต่อการพฒันาการท่องเที่ยว 
- ปรับปรงุ ซ่อมแซม สร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนลาดยาง ถนนลูกรงั  
- ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ติดตั้งไฟกิ่งตามถนน  
- ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บ้าน  
- ก่อสร้างสะพาน 
- ก่อสร้างประตรูะบายน้ํา 
-   เจาะบ่อน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรสบูน้ําด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar cell)   

๒. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ  
- ก่อสร้างประตรูะบายน้ํา         
- สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
- ส่งเสริมการฝกึทักษะอาชีพแกก่ลุม่แม่บ้านและเยาวชน 
- จัดหาอาชีพเสริมหลังฤดเูก็บเกี่ยว 
- ก่อสร้างร้านค้าชุมชนและลานค้าชุมชน  
- สนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรูเ้กษตรแผนใหม่ 

 

๓. ความต้องการด้านสังคม  
- สนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรูเ้กษตรแผนใหม่ 
- สนับสนุนงบประมาณใหก้ับผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือเอดส ์ผู้ด้อยโอกาส  
- สร้างสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา ให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด  
 

ความต้องการของประชาชน 
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- สนับสนุนงบประมาณในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด  
- ให้ความรู ้และปอูงกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของ โรคไข้เลือดออก ของ ไวรัสโค

โรนาสายพันธ์ุใหม ่หรือโควิด-19  โรคเอดส ์ โรคพิษสุนัขบา้  
- พยาธิใบไม้ในตับ โรคเอดส ์โรคไข้หวัด ๒๐๐๙ 
- สนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก  
- ให้การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ เด็ก สตร ีและคนพิการ  
- ฝึกอบรมให้ความรู ้อสม.  

๔. ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร  
- ฝึกอบรมให้ความรู ้อสม.  
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและความรูเ้กี่ยวกับ อบต. ให้กับประชาชน 
-  การจัดกจิการ อบต.เคลื่อนทีเ่พื่อให้การบรกิารแกป่ระชาชน ในการจัดเกบ็ภาษี
ประจําป ี
- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ราษฎร  

๕. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- ฝึกอบรมให้ความรู ้อสม. 
-  ส่งเสรมิให้เดก็เยาวชน ได้ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง  
- สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้เด็กได้ทานครบทกุมื้อ  
- ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน เพื่อเป็นการรกัษาวัฒนธรรมไว้ใหส้ืบ

ทอดยาวนาน  
- สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ การเรียนการสอนให้เด็ก  
- สนับสนุนกจิกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรงุและจัดหาหนังสือให้กับที่อ่านหนงัสอืประจําหมูบ่้าน  

๖. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- จัดฝึกอบรมการจัดเก็บและคัดแยกขยะ  
- จัดฝึกอบรมด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- สนับสนุนโครงการปลกูปุาชุมชน  
- ปรับปรงุและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  
- ขุดลอกคลองไส้ไก ่และหนองบึง  
- กําจัดวัชพืชในแม่นํ้าลําคลองธรรมชาติ  
- ขุดสระเก็บนํ้า ขุดเจาะบ่อบาดาล  
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การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิน้ัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพืน้ที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนโพธ์ิ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธิ์ จะสมบูรณ์
ได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุก
กลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากน้ันยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนา
อาชีพน้ัน จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม    
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต.  ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งน้ีเพื่อให้ทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งน้ี
สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซ่ึงภารกิจดังกล่าว ถูก
กําหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังน้ี  

๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี  
        ๑)  จัดให้มีและบํารงุรกัษาทางนํ้าและทางบก มาตรา ๖๗ (๑) 
         2)  ให้มีนํ้าเพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร มาตรา ๖๘(๑) 

๓)   ให้มีและบํารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา ๖๘(๒) 
๔)   ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า มาตรา ๖๘(๓) 
๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ มาตรา ๑๖(๔) 
๖)  การสาธารณูปการ มาตรา ๑๖(๕) 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี  
1)  ส่งเสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผู้พิการ มาตรา ๖๗(๖)  
๒)  ปูองกันโรคและระงบัโรคติดต่อ มาตรา ๖๗(๓) 
3)  ให้มีและบํารุงสถานทีป่ระชุม การกีฬาการพักผอ่นหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

มาตรา ๖๘(๔) 
๔)  การสังคมสงเคราะห ์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ    

ผู้ด้อยโอกาส มาตรา ๑๖ (๑๐) 
๕)  การปรบัปรุงแหลง่ชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มาตรา ๑๖(๒) 
๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรภีาพของประชาชน 

มาตรา ๑๖(๕)  
๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล มาตรา ๑๖(๑๙)  

 
 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ี  
เกี่ยวข้อง ดังน้ี  

๑)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๖๗(๔) 
๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยส์ินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตรา 

๖๘(๘)  
๓)  การผังเมือง มาตรา ๖๘(๑๓) 
๔)  จัดให้มีทีจ่อดรถ มาตรา ๑๖(๑๖) 
๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา ๑๖

(๑๗) 
๖)  การควบคุมอาคาร มาตรา ๑๖(๒๘) 

๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ดังน้ี  

1)  ส่งเสรมิให้มอีุตสาหกรรมในครอบครัว มาตรา ๖๘(๖)  
๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ มาตรา ๖๘(๕) 
๓)  บํารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร มาตรา ๖๘(๗)  
๔)  ให้มีตลาด มาตรา ๖๘(๑๐)  
๕)  การท่องเที่ยว มาตรา ๖๘(๑๒)  
๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิช มาตรา ๖๘(๑๑)  
๗)  การส่งเสริม การฝกึและประกอบอาชีพ มาตรา ๑๖(๖) 

๕.๕  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี  

๑)  คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มาตรา ๖๗
(๗) 

๒)  รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมลู
ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล มาตรา ๖๗(๒)  

๓)  การจัดการสิง่แวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา ๑๗ (๑๒)  

๕.๖  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจท่ี
เกี่ยวข้อง ดังน้ี  

1)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถ่ิน มาตรา ๖๗(๘) 

๒)  ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗(๕) 
๓)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9) 
๔)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทอ้งถ่ิน มาตรา 

๑๗(๑๘)  
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๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี  

๑)  สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน  
มาตรา ๔๕(๓) 
๒)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร มาตรา ๖๗(๙) 
๓)  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน มาตรา ๑๖(๑๖)  
๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัตหิน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มาตรา ๑๗(๓)  
๕)  การสร้างและบํารงุรกัษาทางบกและทางนํ้าทีเ่ช่ือมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมาตรา ๑๗(๑๖) 

  ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน  ตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคํานึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล  “จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นสําคัญ”  
 

   5.8  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถ่ิน รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถ่ิน ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถ่ินในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคําถามว่า  “ปัจจุบันท้องถ่ินมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
        -  ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินทั้งในด้าน 
   โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต 

      -  มีเส้นทางสญัจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยูห่่างตัวเมอืงไม่มาก 
      -  มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเดก็นักเรียนได ้

   อย่างเพียงพอ 
      -  ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มปีัญหาในด้านการร่วมกนัในการปกครองและ 

   บริหารการพัฒนา 
      -  มีองค์การบริหารส่วนตําบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ   

 และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
     -  มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการในพื้นที่ 
     -  มีแหล่งท่องเที่ยวคือวัดปุาศรีสุขเกษม ที่มีพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ รองจาก 
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พระมงคลมิ่งเมอืง พระประจําจังหวัดอํานาจเจริญ เหมาะที่จะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนก่อสร้าง
ลานค้าชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้าที่ระลึกและผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ที่ผ่านมาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
- สภาพถนนภายในหมู่บ้านยังเป็นลูกรัง การสัญจรไปมาไม่สะดวก ราษฎรในหมู่ 

บ้านมีการรวมกลุ่มอาชีพแต่ขาดความต่อเนื่อง 
- หน้าแล้งขาดแคลนนํ้าอุปโภค/บริโภค หน้าฝนนํ้าท่วม 

- ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นําลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง 
- การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือโควิด-19 

       ๓)  โอกาส (O : Opportunity)   
              -  จังหวัดอํานาจเจริญสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

             -   มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเช่ือมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดผ่านจํานวน ๒ สาย
สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

             -  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มข้ึนได้    
 เกินกว่าประมาณการปีละประมาณร้อยละ ๒๐ 
            ๔)  อุปสรรค ( Threats ) 
               ทางด้านกายภาพ ลักษณะทางกายภาพของตําบลโนนโพธ์ิ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาที่ทํา
การเกษตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีแร่ธาตุ ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร ตลอดจนการขาดระบบชลประทานที่ไม่ทั่วถึง ทําให้การพัฒนาทางด้านการเกษตรของตําบลเป็นไป
ในวงจํากัด 

   -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพฒันา 
   -   การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย ส่งผลใหก้ารพฒันาตําบลเป็นไปค่อนข้างช้า 

 
 
 
 

 องค์การบรหิารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ วิเคราะห์แล้วพิจารณากําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่
จําเป็นต้องดําเนินการ ดังนี ้ 

6.1  ภารกิจหลัก  
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
๒. ด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิต  
๓. การพัฒนาและปรับปรงุแหล่งท่องเที่ยว 
๔. ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
๖. ด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๘. ให้มีน้ําเพื่อการอปุโภค-บริโภค และการเกษตร 
๙. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

6. ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ทีอ่งคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
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6.2  ภารกิจรอง  

๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี  
๒. การสนบัสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓. การสง่เสรมิการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
๔. การวางแผน  การส่งเสริมาการลงทุน 
๕. การพัฒนาและสงเคราะหเ์ด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
6.  การสนับสนุนและสง่เสรมิอาชีพในครัวเรอืน 

 
 

  
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  สรุปปัญหาในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบ
อัตรากําลังและแนวทางในการแก้ไขปญัหา ดังนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  กําหนดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วนราชการ ได้แก่ สํานักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กําหนดกรอบอัตรากําลังข้าราชการจํานวนทั้งสิ้น  22 อัตรา 
รวมกําหนดตําแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน  48  อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึนจํานวนมากในส่วนราชการ   และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สาํเรจ็ลลุว่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   เพื่อรองรับปริมาณงานที่
เพิ่มมากขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ 
 

 
 

 

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีภารกิจ  
อํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.อบจ.,เทศบาล
และ อบต.และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 โดยมีการกําหนดโครงสรา้ง
ส่วนราชการ ดังนี้ 
 8.1  โครงสร้าง    

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการ 
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารสว่นตําบล  กําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และ
ในระยะแรกการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรอบรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกําหนด 
เป็นภารกิจอยู่ในงาน  หรือกําหนดเป็นฝุาย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น  และ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  พิจารณาเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็น
ส่วนต่อไป  จํานวน  5  ส่วนราชการ  ได้แก่  สํานักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม  และกองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑ ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด  

 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 1.1 งานบริหารงานทั่วไป  

       งานสารบรรณ       งานสารบรรณ  

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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      งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร       งานอํานวยการและข้อมูลข่าวสาร  

      งานบริหารงานบุคคล       งานบริหารงานบุคคล  

      งานเลือกตั้ง       งานเลือกตั้ง  

      งานตรวจสอบภายใน       งานตรวจสอบภายใน  

      งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว       งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

1.2 งานนโยบายและแผน 1.2 งานนโยบายและแผน  

      งานนโยบายและแผนพัฒนา       งานนโยบายและแผนพัฒนา  

      งานวิชาการ       งานวิชาการ  

      งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์       งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  

      งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์       งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  

     งานงบประมาณ      งานงบประมาณ  

1.3 งานกฎหมายและคดี 1.3 งานกฎหมายและคดี  

      งานกฎหมายและนิติกรรม       งานกฎหมายและนิติกรรม  

      งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์       งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์  

      งานระเบียบการคลัง       งานระเบียบการคลัง  

     งานข้อบังคับตําบล      งานข้อบังคับตําบล  

1.4 งานกิจการสภา 1.4 งานกิจการสภา  

     งานระเบียบข้อบังคับการประชุม      งานระเบียบข้อบังคับการประชุม  

    งานการประชุมสภาฯ     งานการประชุมสภาฯ  

    งานรายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ     งานรายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ  

    งานข้อบัญญัติ ฯ     งานข้อบัญญัติ ฯ  

1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.5 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      งานอํานวยการ       งานอํานวยการ  

      งานปูองกัน       งานปูองกัน  

      งานช่วยเหลือฟื้นฟู       งานช่วยเหลือฟื้นฟู  

      งานกู้ภัย       งานกู้ภัย  

      งานเก็บรักษาเงิน      งานเก็บรักษาเงิน  

     งานการเงินและงบทดลอง      งานการเงินและงบทดลอง  
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2 กองคลัง กองคลัง  

 

2.1 งานการเงิน 2.1 งานการเงิน  

      งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน      งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน  

      งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน      งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน  

      งานเก็บรักษาเงิน      งานเก็บรักษาเงิน  

2.2 งานการบัญชี 2.2 งานการบัญชี  

      งานการบัญชี     งานการบัญชี  

     งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน     งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  

     งานการเงินและงบทดลอง      งานการเงินและงบทดลอง  

     งานงบแสดงฐานะทางการเงิน      งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

     งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า      งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  

     งานพัฒนารายได้      งานพัฒนารายได้  

     งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ      งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  

     งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้      งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้  

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

     งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี      งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  

     งานพัสดุ      งานพัสดุ  

     งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ    งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  

3 กองช่าง กองช่าง  

 

3.1 งานก่อสร้าง 3.1 งานก่อสร้าง  

      งานก่อสร้างและบูรณะถนน       งานก่อสร้างและบูรณะถนน  

       งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ       งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ  

      งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม       งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  

      งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ        งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  

      งานควบคุมมาตรฐานชา่ง       งานควบคุมมาตรฐานชา่ง  

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  

      งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร       งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  

     งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์      งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  

      งานสํารวจออกแบบและประเมินราคา       งานสํารวจออกแบบและประเมินราคา  
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ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3 กองช่าง กองช่าง  

 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค  

 
      งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา 

      งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา  

       งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร       งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  

       งานระบายน้ํา       งานระบายน้ํา  

      งานจัดตกแต่งสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ       งานจัดตกแต่งสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ  

 3.4 งานผังเมือง 3.4 งานผังเมือง  

       งานสํารวจและแผนที่       งานสํารวจและแผนที่  

       งานวางผังพัฒนาเมือง       งานวางผังพัฒนาเมือง  

      งานควบคุมทางผังเมือง      งานควบคุมทางผังเมือง  

4 กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

 4.1 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.1 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

      งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

      งานบริหารการศึกษา      งานบริหารการศึกษา  

     งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 4.2 งานศาสนา  4.2 งานศาสนา   

      งานส่งเสริมการศาสนา ฯ      งานส่งเสริมการศาสนา ฯ  

 

4.3 งานวัฒนธรรม และประเพณี 4.3 งานวัฒนธรรม และประเพณี  

     งานส่งเสริมวัฒนธรรม      งานส่งเสริมวัฒนธรรม  

     งานประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและประเพณี      งานประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและประเพณี  

5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5.1งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

      งานสุขาภิบาลทั่วไป       งานสุขาภิบาลทั่วไป  

      งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ       งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ  

      งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม       งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

 

5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  

       งานอนามัยชุมชน        งานอนามัยชุมชน  

       งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ        งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ  

       งานปูองกันยาเสพติด        งานปูองกันยาเสพติด  

       งานประชาสัมพันธ์สารเสพติด         งานประชาสัมพันธ์สารเสพติด  

5.3 งานรักษาความสะอาด 5.3 งานรักษาความสะอาด  

       งานรักษาความสะอาด        งานรักษาความสะอาด  

       งานกําจัดขยะและนํ้าเสีย        งานกําจัดขยะและนํ้าเสีย  

       งานสิ่งเสริมและเผยแพร่ ฯ        งานสิ่งเสริมและเผยแพร่ ฯ  

5.4 งานปูองกันโรค ฯ 5.4 งานปูองกันโรค ฯ  

       งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค        งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค  

       งานกักสัตว์ตรวจสอบควบคุมโรค        งานกักสัตว์ตรวจสอบควบคุมโรค  

       งานปูองกันและกําจัดโรค        งานปูองกันและกําจัดโรค  

      งานให้บริการวิชาการ ฯ      งานให้บริการวิชาการ ฯ  
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๘.๒ การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

       องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  ได้วิเคราะห์กําหนดตําแหน่งจากภารกิจที่จะ
ดําเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปีข้างหน้า  ซึ่งข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณ
งานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด  เพื่อนํามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งใด  จํานวนใด  ในส่วนราชการนั้น  จึงจะ
เหมาะสมกับ  ภารกิจ  ปริมาณงาน  เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยนําผล
การวิเคราะห์ตําแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากําลัง  3  ปี  ดังนี้   

กรอบอัตราก าลงั 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 
 

ล าดับ ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี

ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566  

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 1 1 1 1 - - -  
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)         

2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 1 1 1 1 - - -  
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)         
 ส านักปลัด อบต. (01)         

3 หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 1 1 1 1 - - -  
 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)         

4 นักทรัพยากรบุคคล  (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
6 นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ชก.) 
1 1 1 1 - - -  

7  นิติกร (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
8 นักพัฒนาชุมชน  (ปก.) 1 1 1 1 - - -  
9 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ชง.) 1 1 1 1 - - -  

10 เจ้าพนักงานธุรการ  (ชง.) 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร 1 1 1 1 - - -  
12 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         

13 แม่ครัว 1 1 1 1 - - -  
14 ตกแต่งสวน 1 1 1 1 - - -  
15 พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้างทั่วไป         

16 คนงานทั่วไป 
 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์) 

1 1 1 1 - - -  

17 พนักงานประจํารถดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  

18 คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์) 

1 1 1 1 - - -  

รวม 18 18 18 18 - - -   
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ล าดับ ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี

ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
 กองคลัง (04)         

19  ผู้อํานวยการกองคลัง   
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

20 นักวิชาการเงินและบัญชี  (ชก.) 1 1 1 1 - - -  

21 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) 1 1 1 1 - - -  

22 นักวิชาการพัสดุ (ปก.)         

23 นักวิชาการคลัง (ปก.) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

24 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  

25 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - -  

รวม 7 7 7 7 - - -  

 กองช่าง (05)         

26 ผู้อํานวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - -  

27 นายช่างโยธา (ชง.)  1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

28 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - -  

29 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         

30 ช่างเครื่องสูบนํ้า 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างทั่วไป         

31 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ) 1 1 1 1 - - -  

รวม 6 6 6 6 - - -  

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)         

32 ผู้ อํ านวยการกองสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)  

1 1 1 1 - - - ว่าง
เดิม 

33 นักวิชาสาธารณสุข (ชก.) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         

34 พนักงานขับรถขยะ 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างทั่วไป         

35 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ) 1 1 1 1 - - -  

36 พนักงานประจํารถขยะ 3 3 3 3 - - -  

รวม 7 7 7 7 - - -   

 
 
 
 
 



-41- 
 

ล าดับ ส่วนราชการ กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี

ข้างหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย
เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566  

 กองการศึกษาศาสนาฯ (08)         

37 ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 1 1 1 1 - - -  

 (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)         

38 นักวิชาการศึกษา  (ชก.) 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)         

41  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1 1 1 - - -  

   ศพด.บ้านโพธิ์ศิลา         

42 ครู  คศ.1 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         

43 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

 ศพด.นาห้วยยางสองคอน         

44 ครู  คศ.1 1 1 1 1 - - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         

45 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

 ศพด.ค างูเหลือม         

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         
45 ผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - -  

   ศพด.โนนโพธิ์         

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)         

46 ผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

รวม 10 10 10 10     

รวมทั้งหมด 48 48 48 48     
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอตัราก าลัง 3 ป ี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

ส านักปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

 (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

กองช่าง 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้อํานวยการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารการศึกษา  ระดับต้น) 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารสาธารณสุข ระดับต้น) 

 
 

1. งานบริหารทั่วไป  
2. งานนโยบายและแผน  
3. งานปูองกันและบรรเทาฯ 
4. งานกฎหมายและคดี  
5. งานกิจการสภา  
6. งานสวัสดิการ ฯ  
7.งานประชาสัมพันธ์ระเบียบ ฯ 

   1. งานการเงิน  
   2. งานบัญชี  
   3. งานพัฒนาและจัดเก็บ ฯ  
   4. งานทะเบียนทรัพย์สิน ฯ 

    1. งานก่อสร้าง  
    2. งานออกแบบ ควบคุม ฯ  
    3. งานประสาน ฯ  
    4. งานผังเมือง 

 1. งานบริหารสถานศึกษา ท้องถิ่น 
 2. งานกิจกรรมเด็กและเยาว์ชน 
 3. งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 4. งานส่งเสริม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 1. งานบริการสาธารณสุข ฯ 
 2. งานปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ  
 3. งานสุขาภิบาล ฯ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับตน้) 



 

หัวหน้าส านักปลดั อบต.  
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

งานบริหารงานท่ัวไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคด ี งานป้องกันและบรรเทา ฯ งานสวัสดิการ ฯ 
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โครงสร้างส านกัปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ ์

 

    

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ท่ัวไป 

จ านวน 1 - - 1 4 -  2 - - 5 3 16 

- นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)(1) 
- เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร(1) 
- แม่ครัว(1) 
- ตกแต่งสวน(1) 
- คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับ
รถยนต์) (1) 
- คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์) (1) 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ชก.) (1) 
 
 
 
 
 
 

- นิติกร (ปก.) (1) 
 
 
 
 
 
 
 

- นักปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปก.) (1) 
- พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า(1) 
- พนักงานประจํารถนํ้า(1) 
 
 
 

- นักพัฒนาชุมชน (ปก.) (1) 
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ชง.) 
(1) 
 
 
 



ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง  ระดบัต้น) 

งานการเงิน งานด้านบัญชี งานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานด้านแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสดุ 
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โครงสร้างกองคลังองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ท่ัวไป 

จ านวน 1 - - 2 2 - - - - - 2 - 7 
 

- นักวิชาการคลัง (ปก.) (1) 
 

- นักวิชาการเงินและบัญชี  
(ชก.) (1) 
 

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(1) 
 

- นักวิชาการพัสดุ (ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
 



ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

งานก่อสร้าง 
 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานด้านประสานสาธารณูปโภค งานด้านการผังเมือง 
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โครงสร้างกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
                         
     
    
 
 
 
 
 

 
 

ระดับ 
อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ท่ัวไป 
จ านวน 1 - - - - -  1 - - 3 1 6 

 
 

     - นายช่างโยธา (ชง.) 
     - ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
 

- นายช่างโยธา  (ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)(1) 
 

- ช่างเครื่องสูบนํ้า (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (1) 
 

- นายช่างโยธา  (ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา   



 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
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โครงสร้างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ท่ัวไป 

จ านวน 1 - - - 1 - - - - - 1 4 7 
 

 

- นักวิชาการสาธารณสุข ชก. (1) 
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) (1) 
- พนักงานขับรถขยะ (1) 
- พนักงานประจํารถขยะ (3) 
 

- นักวิชาการสาธารณสุข ชก. (1) 
- คนงานทั่วไป (ปฏิบตัิงานธุรการ) (1) 
 

- นักวิชาการสาธารณสุข ชก. (1) 
- คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) (1) 
 
 



 

ผู้อ านวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

งานด้านการบริหารการศึกษา งานด้านงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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โครงสร้างกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ท่ัวไป ลูกจ้าง 

ประจ า 
ครู พนักงานจ้าง รวม 

ต้น กลาง สูง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ภารกจิ ท่ัวไป 
จ านวน 1 - - - 1 - - - - - 2 6 - 10 

 

- นักวิชาการศึกษา  (ปก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

 

- นักวิชาการศึกษา  (ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 

- ครูผู้ดูแลเด็ก  (ครูผู้ช่วย) (2) 
-  ผู้ดูแลเด็ก (5) 
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ที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ
การศึกษา 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินเดือน หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงิน

ค่าตอบแทน 
/เงินเพิ่มอื่นๆ 

 
1. นายธนรัตน์  กาญจนาภา ปริญญาโท 72-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 72-3-00-1101-001 ปลัด อบต. กลาง 495,000 

(41,250x12) 
84,000 

(7,000x12) 
84,000 

(7,000x12) 
663,000 

2. นายสากล  ทัศบุตร ปริญญาโท 72-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ต้น 72-3-00-1101-002 รองปลัด อบต. ต้น 429,240 
(35,770x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 471,240 

           ส านักปลัด(01) 
3. จ.อ.เพชรรังสิทธิ์  สายธนู ปริญญาโท 72-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป ต้น 72-3-01-2101-001 นักบริหารงานทั่วไป ต้น. 362,640 

(30,220x12) 
42,000 

(3,500x12) 
- 404,640 

4. น.ส.กัลยา  ทานุมา ปริญญาโท 72-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 72-3-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก. 356,160 
(29,680x12) 

- - 356,160 
 

5. น.ส.นุชนาฏ จันทรเสนา ปริญญาโท 72-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์ฯ ชก. 72-3-01-3103-001 นักวิเคราะห์ฯ ชก. 293,880 
(24,490x12) 

- - 293,880 
 

6. พ.จ.อ.เพลิน  จันทร์สว่าง ปริญญาตรี 72-3-01-3801-001 นักปูองกันฯ ชก. 72-3-01-3801-001 นักปูองกันฯ ชก. 329,760 
(27,480x12) 

- - 329,760 
 

7. นางสาวพิชญา  มณเทียร ปริญญาโท 72-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 72-3-01-3105-001 นิติกร ชก. 385,320 
(29,110x12) 

36,000 
(3,500x12) 

- 385,320 

8. นางกาญจนา  รักภักดี ปริญญาตรี 72-3-01-3103-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 72-3-01-3103-001 นักพัฒนาชุมชน ปก. 284,520 
(23,710x12) 

- - 284,520 
 

9. จ.อ.มาโนช  มารักษ์ ปวท. 72-3-01-4801-001 จพง.พัฒนาชุมชน ชง. 72-3-01-4801-001 จพง.พัฒนาชุมชน ชง. 329,880 
(27,490x12) 

- - 329,880 
 

10. นางพิณนะรัฐ  เข็มทอง ปริญญาตรี 72-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 72-3-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชก. 275,040 
(22,920x12) 

- - 275,040 
 

 

 

11.  บญัชีแสดงจัดคนลงสูต่ าแหนง่และการก าหนดเลขที่ต าแหน่งในส่วนราชการ 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 

เงิน
ค่าตอบแทน 

          พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ต่อ) 
 ประเภทผู้มีคุณวุฒิ            
11. นายอัครเดช  เข็มทอง ปริญญาตรี - ผช.จพง.เกษตร - - ผช.จพง.เกษตร - 145,200 

(12,100x12) 
- - 145,200 

 
12. น.ส.จริยาภรณ์ ประทุมแพง ปวช. - ผช.จพง.ธุรการ - - ผช.จพง.ธุรการ - 147,120 

(12,260x12) 
- - 147,120 

 
 ประเภทผู้มีทักษะ            
13. นางสุรภา  ผาดาสิทธิ์ ปริญญาตรี - แม่ครัว - - แม่ครัว - 149,880 

(12,490x12) 
- - 149,880 

 
14. นายอุภัยกร  บุรมย์ ปวช. - ตกแต่งสวน - - ตกแต่งสวน - 147,120 

(12,260x12) 
- - 147,120 

 
15. นายวินิจ  เสนาวิเศษ ปริญญาตรี - พนักงานขับรถ 

บรรทุกน้ํา 
- - พนักงานขับ 

รถบรรทุกนํ้า 
- 149,880 

(12,490x12) 
- - 149,880 

 
 พนักงานจ้างทั่วไป            
16. นายสมเกียรติ  ค้าข้าว ม.6 - คนงานทั่วไป 

(ปฏิบัติงานขับรถยนต์) 
- - คนงานทัว่ไป 

(ปฏิบัติงานขับ
รถยนต์) 

- 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

17. นายเรืองพงษ์พิพัฒน์ นางาม ปวช. - พนักงานประจํา
รถดับเพลิง 

- - พนักงานประจํา
รถดับเพลิง 

- 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

18. นายฆนากร  อกอุ่น ปริญญาตรี - คนงานทั่วไป(ปฏิบัติ 
งานประชาสัมพันธ์) 

- - คนงานทัว่ไป
(ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์) 

- 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

         กองคลัง (04) 
19. นางประภาวดี  วันคํา ปริญญาตรี 72-3-04-2102-001 ผู้อํานวยการกองคลัง ต้น 72-3-04-2102-001 ผู้อํานวยการกองคลัง ต้น 422,640 

(35,220x12) 
42,000 

(3,500x12) 
- 464,640 

 
 



-53- 
 

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 

เงิน
ค่าตอบแทน 

        กองคลัง  (04)  (ต่อ) 
20. นางวิลัย  ชัยธิสาร ปริญญาตรี 72-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 72-3-04-3201-001 นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
ชก. 323,760 

(26,980x12) 
- - 323,760 

 
21. นางสมคิด  เจริญวงค์ ปริญญาตรี 72-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. 72-3-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บ

รายได ้
ชก. 305,640 

(25,470x12) 
- - 305,640 

 
22. นางสาวอรนุช  ยืนสุข ปริญญาตรี 72-3-04-3201-001 นักวิชาการคลัง ปก. 72-3-04-3201-001 นักวิชาการคลัง ปก. 241,440 

(20,120x12) 
- - 241,440 

 
23. น.ส.ปรีดาภรณ์  สมพันธ์ ปริญญาโท 72-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 72-3-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ปก. 245,280 

(20,440x12) 
- - 245,280 

 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
 ประเภทผู้มีคุณวุฒิ            

24. น.ส.วิรัฐฏา  พรรณรัตน์ ปวช. - ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ - - ผช.จพง.จัดเก็บ
รายได ้

- 139,800 
(11,650x12) 

- - 139,800 
 

25. น.ส.นิภาภรณ์  พิมพ์หาญ ปริญญาตรี - ผช.จพง.พัสดุ - - ผช.จพง.พัสดุ - 140,400 
(11,700x12) 

- - 140,400 
 

           กองช่าง (05) 
26. นายนัฐพงษ์  ไชยพันธุ์ ปริญญาตรี 72-3-05-2103-001 ผู้อํานวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 72-3-05-2103-001 ผู้อํานวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
ต้น 444,720 

(33,560x12) 
42,000 

(3,500x12) 
- 444,720 

 
27. นายวีระพงษ์  เบิกบาน ปวส. 72-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 72-3-05-4701-001 นายช่างโยธา ชง. 234,960 

(19,580x12) 
- - 234,960 

 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
           

28. นายผดุงเดช  พิมพ์หาญ ปวส. - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา - 139,560 
(11,630x12) 

- - 139,560 
 

29. นายสัญชัย  กุลเกลี้ยง ปวส. - ผู้ช่วยนายข่างโยธา  - ผู้ช่วยนายข่างโยธา - 139,560 
(11,630x12) 

- - 139,560 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงิน

ประจ า
ต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม
อื่นๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 
 ประเภทผู้มีทักษะ            
30. นายอิทธิเชษฐ์  สมบูรณ์ ม.6 - ช่างเครื่องสูบน้ํา  - ช่างเครื่องสูบน้ํา - 153,840 

(12,820x12) 
- - 153,840 

 
 พนักงานจ้างทั่วไป            

31. น.ส.กัลยา  ทองอ่อน ม.6 - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

       กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม (06) 
32. ว่าง  ป.ตร ี 72-3-06-2104-001 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 

ต้น 72-3-06-2104-001 ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 

ต้น 393,600 
(ค่ากลางเงินเดือน) 

- - 393,600 
(ว่างเดิม) 

33. น.ส.พรพรรณ ศรีสุวรรณ ป.ตร ี 72-3-06-3603-001 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 72-3-06-3603-001 นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 323,760 
(26,980x12) 

- - 323,760 
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
 ประเภทผู้มีทักษะ            
34. นายอาทิตย์  นะดาบุตร ปวส. - พนักงานขับรถขยะ - - พนักงานขับรถขยะ - 157,800 

(13,150x12) 
- - 157,800 

 พนักงานจ้างทั่วไป            
35. นางสุชานันท์ แสงจันทร ์ ปวช - คนงานทั่วไป - - คนงานทั่วไป - 108,000 

(9,000x12) 
- - 108,000 

36. นายชูรัตน์  คงแหลม ม.6 - พนักงานประจํารถขยะ - - พนักงานประจํารถขยะ - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

37. นายบุญหลาย พิมพ์หาญ ม.6 - พนักงานประจํารถขยะ - - พนักงานประจํารถขยะ - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 

38. นายถนัด  มธีรรม ม.6 - พนักงานประจํารถขยะ - - พนักงานประจํารถขยะ - 108,000 
(9,000x12) 

- - 108,000 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศกึษ

า 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดั

บ 
เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่ม
อื่นๆ/ 
เงิน

ค่าตอบแทน 
      กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (08) 
39. นายจักรี  ณุวงษ์ศรี ป.โท 72-3-08-2107-001 ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  

(นักบริหารการศึกษา) 
ต้น 72-3-08-2107-001 ผู้อํานวยการกอง

การศึกษาฯ  
(นักบริหารการศึกษา) 

ต้น 356,160 
(29,680x12) 

42,000 
(3,500x12) 

- 398,160 

40. นางวนิชา  พรพิพัฒน์ ป.โท 72-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 72-3-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ชก. 336,360 
(28,030x12) 

- - 336,360 
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
 ประเภทผู้มีคุณวุฒิ            

41. น.ส.ยวนใจ  วงค์แก่น ปวช. - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - ผช.จนท.ธุรการ - 143,760 
(11,890x12) 

- - 143,760 

 ศพด.บ้านโพธิ์ศิลา            
42. นางวาสนา  มลีรัตน์ ป.ตร ี 72-3-08-2224-767 คร ู คศ.1 72-3-08-2224-767 คร ู คศ.1 254,760 

(21,230x12) 
- - 254,760 

 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
 (ผู้มีคุณวุฒิ)            

43. นางเพ็ญศรี จันทรสาร ป.ตร ี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 161,400 
(13,450x12) 

- - 161,400 

 ศพด.นาห้วยยางสองคอน            
44. นางวัฒนา ทรายทวีป ป.ตร ี 72-3-08-2224-768 คร ู คศ.1 72-3-08-2224-767 คร ู คศ.1 254,760 

(21,230x12) 
- - 254,760 

 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
 (ผู้มีคุณวุฒิ)            

45. น.ส.ดาริกา  พิมพ์หาญ ป.ตร ี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 112,800 
(9,400x12) 

- - 112,800 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศกึษา 

กรอบอตัราก าลังเดิม กรอบอตัราก าลังใหม ่ เงินเดือน หมายเหต ุ
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เงินเพิ่มอื่นๆ/ 

เงินค่าตอบแทน 
 ศพด.ก้าวหน้าสามัคคี 

ค างูเหลือม 
           

 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
 ประเภทผู้มีทักษะ            

46. นางสาวเกษริน  เข็มสุข ป.ตร ี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 161,400 
(13,450x12) 

- - 161,400 
 

47. นางอมร  อุปริวงค์ ป.ตร ี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 161,400 
(13,450x12) 

- - 161,400 
 

 ศพด.โนนโพธิ ์            
 พนักงานจ้างตามภารกิจ            
 ประเภทผู้มีทักษะ            

48. น.ส.จิระนันท์ แสงชาติ ป.ตร ี - ผู้ดูแลเด็ก - - ผู้ดูแลเด็ก - 144,480 
(12,040x12) 

- - 144,480 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสาร  ได้กําหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ  เปูาหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากําลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุ
คลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ ์ 
  “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน 
    บริการเป็นเลิศ    เทิดคุณธรรม” 
  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนโพธิ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเปูาหมาย 
  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ 
คือ ผู้ทํางานให้ประชาชนช่ืนใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการ
ตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
   : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสาร  จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
พันธกิจ 

 สร้างระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้น

การมีสัมพันธภาพที่ดี 
 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสาร ทุกส่วน

ราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง 
 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

 

12. แนวทางการพฒันาพนกังานส่วนต าบลหรอืลกูจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองมะ 
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 ดําเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน
กระบวนการทํางาน ตลอดจนเสริมสร้างความเช่ือมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุก
หน่วยงาน 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 

Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
 ระบบการพัฒนากําลงัคนองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ

พัฒนาบุคลากรของ อบต.โนนโพธ์ิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสงักัด องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ มีความต่อเนื่อง สามารถ

สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
2. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ขยายใหญ่ 

ปรับขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดต้ังเป็นเทศบาลตําบลในอนาคต 
3. พนักงานส่วนตําบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. จํานวนพนักงานบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกว่าจํานวน
บุคลากร 

2. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชํานาญในงานที่ปฏิบัต ิ
โอกาส (Opportunities : O) 

1. กรมส่งเสริมให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนตําบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานส่วนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานส่วนตําบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนา

คน 
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ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนําพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสําเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ(result based 
management) และการจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ใน
องค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารใน
เชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนําเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดข้ึนโดยมีการทํา 
cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงาน หรือโครงการ
ต่างๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดทําเปูาหมายการทํางานและวัดผลงานของบุคคล 
(individual scorecards) ที่เช่ือมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 
 

ความต้องการ/ความคาดหวังขอพนักงานส่วนต าบลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานส่วนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

องค์กร ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน ช่วยธํารงรักษาพฤติกรรม
พนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม  

4. พนักงานส่วนตําบลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) 

ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive 
impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุด
บริการใกล้ตัวประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ ์
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากําลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
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1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆในสังกัด อบต. โนนโพธ์ิ แผนงานด้านการ
บริหารงานบุคลากร 

1.3 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบล
โนนโพธ์ิ 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจําเป็น  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากําลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้
ในองค์กร 
 การดําเนินงานของ

คณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
กําลังคน อบต.โนนโพธ์ิ 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เวทีวิชาการข้าราชการรู้ทัน
การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 จํานวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
กําลังคน อบต.โนนโพธ์ิ 
 

 จํานวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการข้าราชการรูท้ันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 จัดกิจกรรมประชุมเพื่อ

กําหนดแนวทางและการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อบต.โนนโพธ์ิ 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้วิชาการด้านต่างๆ 
เป็นประจําทุกเดือน เดือน
ละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ป ี

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผน
และประสานการพัฒนาระบบ
ราชการหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนโพธิ ์

  

 การจัดทําแผนพฒันา
บุคลากรในสงักัด 
 

 การหาความจําเป็น 
(Training Need) ในการ
พัฒนาบุคลากร 

 หน่วยงาน/ส่วนราชการใน
สังกัด อบต.โนนโพธ์ิ จัดทํา
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันา
บุคลากรในสงักัด
ปีงบประมาณ 2564-2566 
แล้วเสร็จ 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี
การหาความจําเป็น(Training 
Need) และมีเอกสารแสดง
ข้ันตอนการหาความจําเป็น
ในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพื่อเป็นข้อมลูเบื้องตน
ในการจัดทําแผนพฒันา
บุคลากรในสงักัด 

 ส่วนราชการ/หน่วยงานสงักัด  
อบต.โนนโพธ์ิ จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรในสงักัด 
 

 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจําเป็น(Training 
Need)  เบื้องต้นในการ
พัฒนาบุคลากรและใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคากรในสงักัด 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

 การจัดระบบฐานข้อมูล
บุคลากร อบต.โนนโพธิ์ 

 
 
1.3 แผนงานด้านการ
บริหารงานบคุลากร 
 มีการแต่งต้ัง (ย้าย) 

ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 

 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ข้าราชการในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 การดําเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
 การสรรหา และเลือกสรร

บุคลากรในสังกัด 
 

 

 มีฐานข้อมูลบุคลากรท่ี
เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุก
ส่วนราชการ/หน่วยงานใน
สังกัดพื้นท่ี อบต.โนนโพธิ์ 
 
 
 มีการแต่งต้ัง (ย้าย) 

ข้าราชการในสังกัดทุก
ระดับ 

 
 
 มีการเลื่อนข้ันเงินเดือน

ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 มีการดําเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
 มีการสรรหาและ

เลือกสรรบุคลากรใน
สังกัด 
 
 

 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดทําข้อมูลบุคลากรใน
สังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถนํามา
ปรับใช้ได้ทันที 

 
 ทุกส่วนราชการจัดทํา

ข้อมูลบุคลากรในสังกัด
ให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน
และสามารถนํามาปรับ
ใช้ได้ทันที 

 จังหวัดเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับใน
สังกัดและให้ข้อคิดเห็น
ประกอบ การแต่งต้ัง
ข้าราชการระดับหัวหน้า
ส่วนราชการประจํา
จังหวัดต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

 นายก อบต.สามารถ
ดําเนินการทางวินัย
สําหรับข้าราชการ
ท้องถ่ินและบุคลากรใน
สังกัด 

 ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรใน
สังกัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

.4 แผนงานพฒันาบคุลากร
โดย ฝึกอบรม ทศันศกึษาดู
งาน  
โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ท้ังภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ 

 
 

มีข้าราชการ/บุคลากรท่ีเข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงาน

ในต่างประเทศ/ภายนอก 

 
 
 

 มีข้าราชการ/บุคลากรท่ี
เข้ารับการรอรมดูงานกับ
หน่วยงาน ต่าง ๆ  ของ
รัฐ  และเอกชน 

 
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตร
กลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ 
(หลักสูตรเฉพาะดา้น) 

 มีการจัดการฝึกอบรม
สัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ การให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด จาม
ความจําเป็นและเป็น
ประโยชน์กบัหน่วยงานโดย
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจัดทําเป็นหลักสูตร
กลาง 

 มีการจัดการฝึกอบรม 
สัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรอืให้ความรู้ใน
ลักษณะของการจัดหลกัสูตร
ต่างๆ โดยจัดทําเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น 
ด้านสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร การพฒันาชุมชน 
ฯลฯ 

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจัดทําหลักสูตรกลาง
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 ส่วนราชการ/หน่วยงาน

จัดทําหลักสูตรเฉพาะด้าน
เพื่อพฒันาบุคลากรในสังกัด 
เป็นการเพิม่และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสงักัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
และการพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 โครงการความร่วมมอื
ทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสงักัด
พื้นที่ อบต.โนนโพธ์ิ 

 โครงการความร่วมมอื
ทางวิชาการระหว่าง   
อบต.โนนโพธ์ิ และ
องค์กรภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 

 มีการทําแผนการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

 มีการทําโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสงักัด
พื้นที่ อบต.โนนโพธ์ิ 

 มีการจัดทําโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กร
ภายนอก อบต.โนนโพธ์ิ 

 จัดให้มีคณะทํางานจัดทํา
ระบบการบรหิารความรู้เพือ่
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 
 
 
 
 
 สนับสนุนให้มกีารจัดทํา

โครงการความร่วมมอืทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพื้นที่   อบต.
โนนโพธ์ิ เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 

 จัดให้มีการจัดทําโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.โนน
โพธ์ิ เพื่อเป็นการแสดงความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากร 
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การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  ได้กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการ
ติดตามประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
ว่าบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กําหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
6.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ  
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ จะดําเนินการดังนี้ 
 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
ทําหน้าที่ วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองควาย โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและ
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1 

 
 

 

 

  

รูปท่ี 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบรหิารจัดการและการติดตามประเมินผล  

ความหมาย   สายการบงัคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

ปลัด อบต. (CKO) 

งานบริหารงานบุคคล 

นายก อบต.โนนโพธิ ์
(CEO) 

ส านักปลัด กองการคลัง กองช่าง กองสาธารณสขุฯ กองการ
การศึกษาฯ 

คณะกรรมการพฒันายุทธศาสตร์กําลังคน 
องค์การบรหิารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ 
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1) ให้คณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคน รายงานผลการ
ทํางานต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนองค์การบริหารส่วนตําบล โนนโพธ์ิ   
และผู้บริหารระดับสูง   

2) เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลโนน
โพธ์ิดําเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  จึงต้อง
ดําเนินการต่อไป 

3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนโพธ์ิที่สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน 

4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและ
นําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
6.2 การติดตามประเมินผล 
 เพื่อใหก้ารติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. กําหนดตัวช้ีวัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสําเรจ็และผลกระทบของการดําเนินการตามแผน
แม่บทฯ ขององค์การบรหิารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ   โดยกําหนดตัวช้ีวัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
    -  ตัวช้ีวัดตามเปูาหมายระดบัยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแตล่ะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Output) 
  - ตัวช้ีวัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสําเรจ็และผลกระทบของโครงการ 

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริตอย่างเต็มกําลังความสามารถ  ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของราชการและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค  

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ จะกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานจ้าง       โดย
การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานจ้าง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  มีคุณธรรม  และ
จริยธรรม  อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจา้งเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  โดยให้พนักงานจ้างทุก
คน  ทุกตําแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับกรพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี  ทั้งนี้  
วิธีการพัฒนา  อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษา
หรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานจ้าง  เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถ่ินต่อไป  
 

 
  
   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ ์ ทุกคน  มหีน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี 

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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   ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
    ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 

๗) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ  
ตรวจสอบได้ 

๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ   จะกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้างโดยการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ                
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างทุกคน ทุกตําแหน่งได้มีโอกาสที่ได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลา
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ีทั้งนี ้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี เช่น  

1.  การปฐมนเิทศ และการฝกึอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
2.  การเข้าร่วมการสมัมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและม ีประสิทธิภาพ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
3.  ศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาวิสัยทัศน์และแนวความคิด สําหรับนํามาปฏิบัติงานอย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง  
4.  การส่งเสริม การศึกษาต่อของพนักงานส่วนตําบลใหม้ีคณุวุฒิสูงข้ึน  
5.  การจัดหาวัสดอุุปกรณ์ใหเ้พียงพอแก่ปริมาณงาน เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น  

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโพธ์ิ จะดําเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ให้
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบครอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริหารประชาชนอย่างเสมอภาค เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเอิญผลดีต่อประชาชนและท้องถ่ินต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 


