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ค ำน ำ 
        การวางแผนอัตรากำลัง  3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะวางแผนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วยังต้องวางแผนอัตรากำลัง  เพ่ือใช้กำลังคนให้ได้
ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ จะต้องมีการวางแผนการกำหนดอัตรากำลัง การเกลี่ยอัตรากำลัง การพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล โดยเริ่มการวางแผนกำลังคนดังกล่าวตั้งแต่ระดับฝ่าย กอง สำนัก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าในส่วน
ราชการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง เกินความจำเป็น(คนล้นงาน)ในขณะส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนราชการไม่มี
ผู้ปฏิบัติงาน(ขาดแคลนอัตรากำลัง)หรือขาดข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้ มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล              
แคนเหนือ ปี 2564 – 2566  จึงมีความจำเป็นต้องแก้ปัญหาในเรื่องจำนวนและคุณภาพของพนักงานส่วนตำบล  
พนักงานครูอบต.  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  ให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร         
ส่วนตำบลแคนเหนือ ทั้ งด้านจำนวน คุณภาพ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลัง ใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณ  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ผลเป็นอย่างดี  
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๑. หลักการและเหตุผล 
 

การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการกำหนดอัตรากำลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกำหนดอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบล         
แคนเหนือ  จะสิ้นสุดลงในวันที่   30  กันยายน  2563    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ             
จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผน
อัตรากำลังฉบับเดิมเป็นสำคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  
โดยใช้หลักการและวิธีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3  ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  ดังนี้ 

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง และมาตรฐานของตำแหน่ง  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2544  และ(ฉบับที่ 2)             
พ.ศ.2558  ลงวันที่  4  กันยายน  2558  กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น            
(ก.จังหวัด)  พิจารณากำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า  จะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วน
ราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  ปริมาณ
และคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของ อบต. โดยให้ อบต. จัดทำแผนอัตรากำลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด 
  1.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
กำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้อบต.จัดทำแผนอัตรากำลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
กำหนดให้ อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังเพ่ือวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. 
วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
  1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จึงได้จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 
 

 
- 2 – 

 

๒. วัตถุประสงค ์และ ประโยชน์ที่จะได้รับ   
 

 ๒.๑ วัตถุประสงค์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
2.1.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่

เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน 
  ๒.1.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือมีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
  ๒.1.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
  ๒.1.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลแคนเหนือ 
  ๒.1.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒.1.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

๒.๒ ประโยชน์ จากการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
2.2.๑ ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจนถึงกรอบอัตรา

กำลังคน ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ 
2.2.2องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือมีอัตรากำลังที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร สร้างขวัญกำลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่งไว้ในหน่วยงาน 
2.2.๓ การจัดทำแผนกำลัง ทำให้สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถตรียม

การรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้ 
2.2.๔ การจัดทำแผนกำลัง ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้าน จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ

อุปสรรค ของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

2.2.๕ การจัดทำแผนกำลัง เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคล และ
วางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นำไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้ 

2.2.๖ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในภาคราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓. กรอบแนวคดิในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

  3.๑ กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 
 3.1.1 กรอบแนวคิดเรื่องการวางแผนอัตรากำลัง 

การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนในภาพรวมของ
องค์กร ซึ่งนักวิชาการในต่างประเทศ นักวิชาการไทย และองค์กรต่างๆ ได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

• The State Auditor’s Office ของรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
การวางแผนกำลังคน คือ “กระบวนการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการทุนมนุษย์ เพ่ือมาทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร และดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว” ดังนั้นในการกำหนด
กรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจหมายถึงกระบวนการกำหนดจำนวนและคุณภาพของทุนมนุษย์ที่องค์กร
ต้องการเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

• International Personnel Management Association (IPMA) ให้ความหมายของ
การวางแผนกำลังคน คือ “การวางกลยุทธ์ด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพกำลังคนขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความ
ต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้” โดยการกำหนดกรอบอัตรากำลังในความหมายนี้อาจเป็นการหาความต้องการกำลังในอนาคตที่จะทำให้องค์กร
บรรลุภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (Mission-based manpower planning) 

• ศุภชัย ยาวะประภาษ ให้ความหมายการวางแผนทรัพยากรบุคคลว่า “เป็นกระบวนการใน
การกำหนดความต้องการบุคลากรล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลาว่า องค์การต้องการบุคลากรประเภทใด จำนวนเท่าไร 
และรวมถึงวิธีการในการได้มาซึ่งบุคลากรที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้ด้วย การได้มาซึ่งบุคลากรนี้ รวมตั้งแต่การสรรหา
คัดเลือกจากภายนอกองค์การ ภายในองค์การ ตลอดจนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ”  

• สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคนในเอกสารเรื่องการวางแผน
กำลังคนเชิงกลยุทธ์ในส่วนราชการ ว่าหมายถึง “การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานด้านกำลังคน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดกลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความหมายของการวางแผนกำลังคน ในคู่มือการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เป็นกิจกรรมหรืองาน ในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทาง
สำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์ และอุปทานกำลังงาน เพ่ือนำไปสู่การกำหนดวิธีการที่จะให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเพียงพอ หรือกล่าวโดยทั่วไป การมีจำนวนและคุณภาพท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาต้องการ  เป็น 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
เข้ามาทำงานในองค์กรในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออีกนัยหนึ่ง 
การวางแผนกำลังคนคือ วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และรู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรต่อไป 
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จากคำจำกัดความของนักวิชาการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่าการกำหนดกรอบอัตรากำลังนั้นเป็นการ
ระบุว่าองค์กรต้องการจำนวน ประเภท และลักษณะของต้นทุนมนุษย์มากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามยุทธศาสตร์ ภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  

   (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
การวางกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ

ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อำนาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้กำหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการกำหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตรากำลังแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ ดังนี้ 

• พนักงานส่วนตำบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้
ความรู้ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายหรือ
ลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องในการทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับ
ชั้น   กำหนดตำแหน่ง แตล่ะประเภทของพนักงานส่วนตำบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอำนวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 

• ลูกจ้างประจำ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์  จึงมีการจ้าง
ลูกจ้างประจำต่อเนื่องจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ โดยไม่มีการกำหนดอัตราขึ้นมาใหม่  หรือกำหนดตำแหน่ง
เพ่ิมจากที่มีอยู่เดิมและให้ยุบเลิกตำแหน่ง หากตำแหน่งที่มีอยู่เดิมเป็นตำแหน่งว่า มีคนลาออก  หรือเกษียณอายุ
ราชการ  โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม  ดังนี้  

- กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  
- กลุ่มงานสนับสนุน 
- กลุ่มงานช่าง 

• พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกำหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การกำหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางด้วย
บริบท ขนาด และปัจจัยหลายอย่าง จึงกำหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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 (2) แนวคิดเรื่องการกำหนดสายงานและตำแหน่งงาน ในส่วนราชการ 

 การจัดสรรอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการ
กำหนดสายงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น 
โดยจุดเน้นคือ กำหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้พิจารณาด้วยว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารกำหนดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้พิจารณาความ
เหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
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 - สำนักปลัด อบต. คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และ
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดส่วนใหญ่จะเน้นที่
เรื่องการวางแผน  นโยบาย อำนวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้  ประสบการณท์ี่แต่ละคนม ี

 - กองชา่ง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  
การก่อสร้าง  การออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แตล่ะคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา 
ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละตำแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์กำลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน จำเป็นต้องสร้างกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น  3  มิติเชิงเวลาคือ  มิติ
ข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต  ดังตาราง 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ำเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตรากำลังนั้นควร
คำนึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตรากำลังด้านบนนั้นสามารถนำมาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์
อัตรากำลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี้ 

FTE DRIVER

ISSUE

                     

Supply Pressure

Strategic objective

                                                                               

                                                                                       

Effective Manpower Planning Framework

                                           

▪ FTE (Full Time 

Equivalent)

▪ Supply pressure

▪ 360 degree+Issue

▪ Benchmarking

▪ Strategic 

Objective

▪ Driver

Backward-looking Forward-lookingSpot-looking

“Any study of manpower allocation must take 

many factors into consideration”

American Academy of Political and Social Science  
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  เมื่ อนำกรอบแนวความคิดการวิ เคราะห์ อัตรากำลั ง (Effective Manpower Planning 

Framework) มาพิจารณาอัตรากำลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความ
เหมาะสมของอัตรากำลัง ในองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดย
จะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ทำ
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต การ 

วางแผนอัตรากำลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา  ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นสำคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการ
รักษาพยาบาล  มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล  พยาบาลศาสตร  สาธารณสุข  ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  จะ
บรรจุให้ดำรงตำแหน่ง ในส่วนของสำนักงานปลัด อบต. เพ่ือแก้ไขปัญหา และบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ไดอ้ย่างทั่วถึง เป็นต้น 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ เข้ามาร่วมในการ
พิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะคำนึงการจัดสรรประเภท
ของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ดังนั้นในการกำหนด
อัตรากำลังจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ
การกำหนดตำแหน่ง เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวางแผนอัตรากำลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ได้กำหนดอัตรากำลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกตำแหน่ง  ตำแหน่งรองลงมา จะเป็นตำแหน่ง
แต่ละงาน ซึ่ง กำหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ตำแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่า
ปริญญาตรี ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามลำดับ  การกำหนดในลำดับชั้น
เพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละตำแหน่งควรมี
เป็นสำคัญ  

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะคำนวณ 
FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี้ 

o พิจารณางานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
▪ สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
▪ มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
▪ การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 
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o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 

▪ ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ตำบลแคนเหนือ 

▪ ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 
สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้

▪ การมสีายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 

 การนำปริมาณงานที่เกิดข้ึนแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การกำหนดอัตรา  และคำนวน
ระยะเวลาที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการคำนวณหาเวลาปฏิบัติราชการ    
ดังนี้ 

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

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

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ (ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ) มายึดโยงกับจำนวนกรอบ
กำลังคนที่ต้องใช้ สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหาร
ราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ(การตรวจ
ประเมิน LPA)  

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: นำประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อย
ใน 3 ประเด็นดังนี ้

➢ ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการ
แบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นจำนวนมาก เช่น หากกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ กำหนดฝ่าย มากจะทำให้เกิดตำแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
พิจารณาทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 
๔ ส่วนราชการ ไดแ้ก่ สำนักปลัด อบต. กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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➢ ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

เป็นองค์กรที่มีข้าราชการสูงอายุจำนวนหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่
จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับตำแหน่งอัตรากำลังที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถ
คาดการณ์ วางแผนกำหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับกำลังคนได้   

➢ มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่ งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง ๔ ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและกำหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ไดแตงตั้งคณะทำงานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  ประจำป 
งบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ซึ่งประกอบดวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปนประธาน ปลัด อบต.  หัวหนา 
สวนราชการเปนคณะทำงาน  และนักทรัพยากรบุคคล  เปนกรรมการและเลขานุการ  จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
โดยมีขอบเขตเนือ้หาครอบคลุมในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแคน
เหนือ ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายผูบริหารและ 
สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 3.2.2 กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนอง ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 กําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสม 
กับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทัง้สรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่ม
งานตางๆ 

 3.2.๔ กําหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดย             
ใหหัวหนาสวน ราชการเขามามีสวนรวม เพ่ือกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรง
กับภารกิจและ อํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวน          
ขาราชการ ลูกจางประจํา  ในองคก์ารบริหารส่วนตำบลประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ 
อํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
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 3.2.๖ จัดทํากรอบอัตรากําลัง ๓  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตอง    

ไมเกิน รอยละสี่สิบ ของงบประมาณรายจาย 
 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาความรู ความ

สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

3.3 ความสำคัญของการกำหนดกรอบอัตรากำลังคน 

 การวางแผนกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนมีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนตำบล  การ
กำหนดอัตรากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีทำให้การจัดหา การใช้และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจึงมีความสำคัญและเป็น
ประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ สามารถวางแผนกำลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่ง
จะช่วยทำให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความ
รุนแรงลงได้ 

3.3.2 ทำให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ให้สอดคล้องกันทำให้การ
ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุ
กำลังคน ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้
ด้วยการวางแผนกำลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนกำลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของ
ปัญหานั้นลงได ้

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ สามารถที่จะจัดจำนวน ประเภท และ
ระดับทักษะของกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้กำลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งกำลังคนและองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยรวม 

3.3.6 การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนจะทำให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
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3.3.7 ช่ วยทำให้ เกิ ดการจ้ า งงานที่ เท่ า เที ยมกั นอย่ างมี ป ร ะสิ ท ธิภ าพ  (Equal 
Employment Opportunity : EEO) เนื่องจากการกำหนดกรอบอัตรากำลังจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

   3.4.๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
   3.4.๒ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
  3.4.2.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลแคนเหนือ  
3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือเช่น 

กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังในแต่
ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

    3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตรากำลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
   3.4.๓ เพ่ือจัดทำร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และ

ส่งคณะทำงานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตรากำลัง 
   3.4.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจงัหวัดขอนแก่น 
   3.4.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปี

งบประมาณ 2564 – 2566   
   3.4.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จัดส่งแผนอัตรากำลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ 

อำเภอ และจังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 

ตารางกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

 

วัน เดือน ป ี รายการทีด่ำเนินการ หมายเหต ุ
ส.ค.63 แต่งตั้งคณะทำงาน  
ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงาน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ภารงาน  

อัตรากำลังที่มีอยู่ ฯลฯ 
ส.ค.63 จัดส่งร่างแผนให้คณะทำงานพิจารณา พิจารณาร่างแผนอัตรากำลัง 3 ป ี

27 ส.ค.63 เสนอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
จังหวัดขอนแก่นพิจารณา 

 

25 ก.ย.63 ก.อบต.จ.ขอนแก่น ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก.ย.63 จังหวัดจัดส่งมติ ก.อบต.จ. ให้ อบต.แคนเหนือ ปลายเดือน ก.ย.63 

1 ต.ค.63 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 ถึง  30 ก.ย.66 
ต.ค.63 รายงานและจัดส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี  จังหวดัขอนแก่น , อำเภอบ้านไผ ่
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4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความตอ้งการของประชาชน 

เพ่ือให้การวางแผนอัตรากำลัง   ๓  ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีความครบถว้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแคนเหนือ  ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีสภาพปัญหา และ
ความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่สำคัญดังนี้  

๑. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
๑.๒ ถนนที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไม่สะดวก 
๑.๓ การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไม่เพียงพอ 
๑.๔ การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
1.5 ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่สะอาด และไม่ทั่วถึง 
1.6 ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง  
๑.๗ ขาดแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร  

๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 

- ปัญหาการขาดความรู้โอกาสในการประกอบอาชีพ 
- ปัญหาขาดการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ ประชาชนขาดความรู้ในการพัฒนาการเกษตร 
๒.๓ กลุ่มหรือองค์กรทางการเกษตรยังไม่เข้มแข็ง 
๒.๔ ขาดตลาดที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าภาคเกษตร 
๒.๕ การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

๓. ปัญหาด้านสาธารณสุข  และการอนามัย 
๓.๑ ปัญหาความรู้เรื่องสาธารณสุขและอนามัย 
๓.๒ ปัญหาเรื่องยาเสพติด 
๓.๓ ปัญหาเรื่องการกำจัดขยะ 
๓.๔ ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี และคนพิการ ไม่ทั่วถึง  
๓.๕ ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
๓.๖ ปัญหาโรคไข้เลือกออกและยุงลาย 

๔. ปัญหาขาดความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
4.๑ ปัญหาการขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารระดับหมู่บ้าน 
4.๒ ปัญหาขาดการเรียนนอกระบบการเรียนการสอน 
๔.๓ ขาดสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกาย 
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5. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.๑ ปัญหาแหล่งน้ำทางธรรมชาติ/คลองธรรมชาติกักเก็บน้ำไม่เพียงพอ ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุปโภค – บริโภคได้ 
 5.๒  ลำห้วย / หนอง ที่ใช้เก็บกักน้ำตามธรรมชาติตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมทำให้กักเก็บน้ำได้

ปริมาณ น้อยในฤดูฝน และการระบายน้ำในฤดูน้ำหลากไม่สะดวก 
5.๓  ขาดการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำ, ป่าไม้, และสัตว์ป่า เป็นต้น  
๕.๔  ขาดการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร 

6. ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 6.๑  อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ 
 6.๒  บุคลากรขาดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
  6.3  การให้บริการและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการไม่เพียงพอ 
     

   ความต้องการของประชาชน  
 

๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง  
๑.๒ ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง และปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
๑.๓ ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
๑.๔ ขอขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
1.5 ขยายการวางท่อประปาหมู่บ้าน 
1.6 ขอสนับสนุนน้ำเพ่ือการอุปโภค และบริโภคในฤดูแล้ง 
1.7 ก่อสร้างฝายและซ่อมแซมฝายเพื่อกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร 

๒. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ  
๒.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง  ระบบการผลิตการเกษตร 
๒.๒ ฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงาน  
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
๒.๔ ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
๒.๕ ตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าภาคเกษตร 

๓. ความต้องการด้านสาธารณสุขและอนามัย  
๓.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
๓.๒ ให้มีการป้องกันกันและแก้ไขยาเสพติด  
๓.๓ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา  
๓.๔ ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ,เด็ก,สตรีและคนพิการ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
๓.๕ ให้มีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
๓.๖ ให้มีการป้องกัน และกำจัดลูกน้ำยุงลาย   
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๔. ความต้องการด้านความรู้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
4.๑ ต้องการได้รับความรู้ด้านอาชีพ  
4.๒ จัดใหมี้องค์กรเรียนรู้ภายในชุมชน การจัดการศึกษา และการศึกษานอกระบบ 
4.๓ ก่อสร้างลานกีฬาและรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
4.๔ จัดการแข่งขันกีฬาตำบล ต้านยาเสพติด 
4.๕ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๕. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.๑ การดูแลรักษาแหล่งน้ำทางธรรมชาติ เพ่ือการอุปโภค บริโภค  
5.๒ ขุดลอกคลอง / แหล่งน้ำทีต่ื้นเขิน และกำจัดวัชพืช เพ่ือการเกษตร 
5.๓ ปลูกป่าชุมชน / ปลูกป่าทดแทน   
๖.๔ การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์พันธ์สัตว์บก สัตว์น้ำ และครึ่งบกครึ่งน้ำในฤดูวางไข่ 
๒.๕ การรณรงค์ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 
๒.๖ ในพ้ืนที่ตำบล ฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๖. ความต้องการด้านการเมือง  การบริหาร และจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
6.๑ ก่อสร้างอาคารสถานที่ให้เพียงพอสามารถรองรับการทำงานและการบริการประชาชนได้ 
6.๒ จัดอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
6.๓ ปรับขยายบริเวณให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก 

 จากการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหาภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  พบปัญหา
และความต้องการความตองการของประชาชนตาม  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจำปี 2561 – 2564  
แบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรง กับความตองการประชาชนอยางแทจริง เช่น 
งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนน้อย  จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมดการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตาม
ประมาณการที่ทางอบต.คาดว่าจะได้รับ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด 

      ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ “พัฒนาคน  พัฒนาหมู่บ้าน  และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อความม่ันคงท่ียั่งยืน” 
 2.2  ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ แผนชุมชม  และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
กำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบ
ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดย
สามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  เพ่ือสามารถนำไปสู่การ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงเป็นกรอบยุทธ์ศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 

จุดแข็ง ( Strengths ) 

 1. เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ครอบคลุมอำนาจ หน้าที่ตามภารกิจ และมีระเบยีบข้อ
กฎหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2.เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

3.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงสามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้เร็ว 

๔.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือ
การพัฒนาได้ภายใต้กรอบกฎหมาย 

๕.มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมใช้งาน
ทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

๖.ระบบการทำงานในองค์กรมีการเรียกประชุมพนักงาน เพ่ือแจ้งให้ทรบเรื่องต่าง ๆ และติดตามผลการ
ทำงานของแต่ละส่วนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจำทุกเดือน 
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จุดอ่อน ( Weakness ) 

1. การมีความอิสระในการบริหารงบประมาณ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น 
2. โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 

ครบถ้วนขาดประสิทธิภาพ 
3. การดำเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนมากทำให้ความ 

รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด 
4. ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเสี่ยง 

ต่อการตัดสินใจผิดพลาด 

โอกาส (Opportunity ) 

1. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

2. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้นายก อบต.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 
สี่ปี เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น 

3.  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

๔. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ เช่น แหล่งน้ำที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการ
บริโภค-อุปโภคของประชาชน และเหมาะแก่การปลูกพืชได้ทุกชนิด 

5. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเหมาะแก่การส่งเสริมการค้า
ชุมชนและพัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว 

๖. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษา ซึ่งมีความพร้อมและมีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา 

๗. มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่าง ๆ ที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
๘. มีวัดหลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีความสามัคคีร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี       

อันดีงาม 

ภัยคุกคาม (Threats) 

1. การถ่ายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้
เฉพาะด้าน 

2.การบริหารงานโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบายไม่มีความ
ต่อเนื่อง 

3.มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่เต็มที ่

4.ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ในการให้บริการประชาชนแบบ One stop service 
5.การมีสว่นร่วมในการคิดการตัดสินใจและการตรวจสอบการบริหารงานของภาคประชาชนยังมีน้อย 
๖. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัยรุ่น 
๗. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง งบประมาณรายได้มีจำนวนน้อย แต่ความต้องการของ

ประชาชนมีมาก ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 
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    ๕. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลแคนเหนือ  เป็นตำบล
ขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบ
สุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้  
“ถนนสู่นา ไฟฟ้าสู่ทุ่ง มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง สังคมก้าวหน้า เน้นแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้นำ
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ้งแวดล้อมน่าอยู่”ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้
เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  เพ่ือให้ตำบลแคนเหนือ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  สำหรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลแคนเหนือ  ไดก้ำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
- การพัฒนาด้านการเกษตร 
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดทำผังเมือง 
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
- การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
- การพัฒนายกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย ์
- การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
- การสนับสนุนสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
- การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน 

- การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
- การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ำระบบกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมี   
    ประสิทธิภาพ 
- การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์และใช้ประโยขน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสร้างความม่ังคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
- การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
- การลดปัญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
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- การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
- การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตรที ่๕ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
- การบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
- การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 
- การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 
- การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ 

การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต .  ใช้เทคนิค  SWOT  เข้ามาช่วย   
ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า   องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม   ในการดำเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก    SWOT   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาตำบล   
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา   
โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น   ๖  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ดังนี้ 
 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก   

  (๒)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
  (๓)  ให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
  (๔)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  
  (๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
  (๖)  การสาธารณูปการ  

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  
  (๒)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
  (๓)  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  (๔)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                     (๕)  การสาธรณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล     
  (๖)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
  (๗)  การจัดการศึกษา  
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 ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  (๑)  การผังเมือง   
  (๒)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
  (๓)  การควบคุมอาคาร  

(๔)  การป้องกันบรรเทาสาธรณภัย  
(๕)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ  
     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 ๔. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
 (๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์   
 (๓)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   
 (๔)  ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และทา่ข้าม  
 (๕)  การท่องเที่ยว 
 (๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  

  (๗)  การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ 
                     (๘)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน 

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง    
    ดังนี้    

 (๑)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ 
       สิ่งปฏิกูล 
 (๒)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (๓)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 (๑)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

  (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
  (๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
                          ความจำเป็นและสมควร  

 ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  แผนชุมชน  แผนพัฒนาตำบล  นโยบาย
ของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 
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๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 

 ๖.๑ ภารกิจหลัก 
  ๑.  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓.  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.  การส่งเสริมการศึกษา 
  ๖.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗.  การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  ๘.  การสาธารณสุข 

๖.๒ ภารกิจรอง 
๑. การฟืน้ฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓. การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
๔. การท่องเทีย่ว 
 

๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอตัรากำลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเปน็ ๔ ส่วน ได้แก่  
1) สำนักปลัด อบต.  
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

        ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ  จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 19 อัตรา  พนักงานครูอบต.
จำนวน  2  อัตรา  ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑  อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  12 อัตรา และพนักงาน
จ้างทั่วไป จำนวน  ๘  อัตรา รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน  ๔2  อัตรา  เนื่องจากที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นจำนวน
มาก และจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป  
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 
 

 
-22- 

  วิเคราะห์อัตรากำลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 

สําหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่ อการทํางานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพ
อยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามา
พิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 

1.1 S มาจาก Strengths  
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่  เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์           

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ

ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร

จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  (ระดับตัวบุคลากร) 

 
จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที ่อบต. และพื้นที่ใกล้ อบต. 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยทำงาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ทำงานในลักษณะเช่ือความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
 
 
 

โอกาส O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความร่วมมือ
ในการทำงานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทศิตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทำงานและ 
อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจำกัด T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน 
3. พ้ืนท่ีกว้างทำให้บุคลากรทีม่ีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
 
 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ทำงาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จาก
การศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมีบุคลากร
ไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารสำนักงานคับแคบ  
 

โอกาส O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต.ด ี
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทำให้รู้ สภาพ
พื้นที ่ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญาโท
เพิ่มขึ้น 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการ
ช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจำกัด T 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติในชุมชน การ  ดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมัก
กระทบญาติพี่น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ 
ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต. 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จำนวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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๘. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 

                8.1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ
ดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ  และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วน
ราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น  อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อ
มีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็
อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไป โดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้ 
 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
 

 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 

1 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 1.๑ งานบริหารทั่วไป  1.๑ งานบริหารทั่วไป  
 1.2 งานนโยบายและแผน   1.2 งานนโยบายและแผน   
 1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 1.4 งานกฏหมายและคด ี  1.4 งานกฏหมายและคด ี  
2 กองคลัง 2 กองคลัง  
 2.1 งานการเงินและบัญชี  2.1 งานการเงิน  
 2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้  
 2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
3 กองช่าง 3 กองช่าง  
 3.๑ งานก่อสร้าง  3.๑ งานก่อสร้าง  
 3.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร   3.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 4.1 งานบริหารการศึกษา  4.1 งานบริหารการศึกษา  
 4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ  

      วัฒนธรรม 
 4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 

      วัฒนธรรม 
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8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 

 จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ได้วิเคราะห์การกำหนด
ตำแหน่ง จากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงาน 
ในแต่ละส่วนราชการมี เท่าใด เพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี 

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  (ก.อบต.จ.ขอนแก่น) ได้มีมติในที่
ประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2551 เห็นชอบให้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาด
เล็กเป็นขนาดกลาง  ปัจจุบันมี  ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชา รองปลัด อบต.            
๑  คน เป็นผู้ช่วยเหลือ โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ  มีบุคลากรในแต่ละ
ส่วนราชการประกอบด้วย  

 ปลัดอบต.     1   อัตรา 
 รองปลัดอบต.    1   อัตรา 

1. สำนักปลัด อบต. 
1.1 พนักงานส่วนตำบล   8  อัตรา  
1.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ   4    อัตรา 
1.๓ พนักงานจ้างทัว่ไป   4    อัตรา 

2. กองคลัง  
๒.1 พนักงานส่วนตำบล  4  อัตรา  
๒.๒ ลูกจ้างประจำ   1    อัตรา 
2.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ  2    อัตรา 
2.4 พนักงานจ้างทั่วไป  1    อัตรา 

3. กองช่าง 
๓.1 พนักงานส่วนตำบล  ๓    อัตรา  
๓.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ  1    อัตรา 
3.3 พนักงานจ้างทั่วไป  2    อัตรา 

๔. กองการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๔.1 พนักงานส่วนตำบล  1  อัตรา 
๔.2 พนักงานครู อบต.  ๒    อัตรา 
4.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ  5    อัตรา 
๔.4 พนักงานจ้างทั่วไป  1    อัตรา 

-   หน่วยตรวจสอบภายใน 
      พนักงานส่วนตำบล  1    อัตรา  
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 การกำหนดสายงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เพ่ือพิจารณาปรับลด หรือเพ่ิม
อัตรากำลัง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566  นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบล            
แคนเหนือ มีปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีรองปลัด 
อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน ๑ คน  เป็นผู้ช่วย มีหัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
และผู้อำนวยการกอง) ๔ ส่วนราชการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ประกอบไปด้วย 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต.  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เพ่ือนำเอาจำนวนคนมา
เปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละสายงาน ใช้วิธีคิดจากข้อ  3.1.3 เพ่ือได้ค่าปริมาณงานในภาพรวม
และเมื่อนำปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการกำหนดจำนวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดัง
ตาราง   

 เมื่อได้จำนวนพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในแต่ละส่วนราชการ แต่ละ
สายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ได้นำเอาจำนวนพนักงานแต่ละสายงานที่มีในกรอบ
อัตรากำลัง มากำหนดตำแหน่งตามทักษะ  ความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือใน  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ส่วนราชการ งาน 
จำนวนพนกังาน (อัตราท่ีมี) 

พนักงาน
ส่วนตำบล 

พนักงานครู
อบต. 

ลจ.ประจำ พ.ภารกิจ พ.ท่ัวไป 

 ปลัดอบต. 1 - - - - 
 รองปลัดอบต. 1 - - - - 

สำนักปลัด อบต. 

หัวหน้าสำนักปลัดอบต. 1 - - - - 
2.๑ งานบริหารทั่วไป 5 - - 3 3 
2.2 งานนโยบายและแผน 1 - - 1 - 
2.3 งานป้องกันและบรรเทา         
      สาธารณภัย 

1 - - - 1 

2.4 งานกฎหมายและคดี - - - - - 
 - - - - - 

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 1 - - - - 

2.1 งานการเงิน 1 - 1 - 1 

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ 1 -  1 - 
2.3 งานทรัพยส์ินและพัสด ุ 1 -  1 - 

กองช่าง 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง 1     
3.1 งานก่อสร้าง 2 -  1 1 
3.2 งานออกแบบและควบคุม   
       อาคาร 

- - - - 1 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 1 - - - - 
5.1  งานบริหารการศึกษา - 2 - 5 1 
5.2  งานส่งเสรมิการศึกษา  
        ศาสนาและวัฒนธรรม 

- - - - - 

หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 - - - - 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 
 

 
 

-27- 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน   
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา      
                        อย่างยัง่ยืน 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตำแหน่งพนักงาน  
ที่กำหนดรองรับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการ
แข่งขัน   
 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัดอบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นายช่างโยธา/ผช.นายช่างฯ 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- นักวิเคราะห์ฯ/ ผช.นักวิเคราะห์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมที่มี
คุณภาพ   

- เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัดอบต. 
- หน.สำนักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
 

- ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติละได้รับบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ  

- รองปลัด อบต. 
- จพง.สาธารณสุข 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- จพง.ธุรการกองช่าง 

- ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณค่า
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้าใจความ
หลากหลาย 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
- ผข.นักวิชาการศึกษา 

- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และกระจาย
รายได้สู่ชุมชน โดยมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้การ
บริหารจดัการอยา่งยั่นยืน 
 

- ปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลัด 
- นักพัฒนาชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตำแหน่งพนักงาน  
ที่กำหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

- ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร   
 
 
  

- ปลัด อบต. 
- หน.สำนักปลัด  
- นักพัฒนาชุมชน 
- นักวิเคราะห์นโยบาย 
- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

 

- บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน 
น้ำท่วมและคุณภาพน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
และเอกชน 
 
 
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ป้องกันฯ 
- จพ.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.นักวิเคราะห์ฯ 

 

-บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชน
ท้องถิ่น 

- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด 
- ผู้อำนวยการกองช่าง 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- จพง.สาธารณสุข 
- นักพัฒนาชุมชน 
- จพง.ป้องกันฯ 
-  ผช.นักวิเคราะห์ฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี สงบสุขปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัดอบต. 
- หัวหน้าสำนักปลัด 
- จพง.ป้องกันฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาการบริหารภาครัฐ 

- ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีศักยภาพ
ความสามารถในการแข่งขันและมีคุณธรรม จริยธรรมสู่สงัคม
ฐานความรู้ 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัดอบต. 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 

 
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยใช้ฐานความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 

 
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรใหม้ีขีด
ความสามารถในการพัฒนา 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษาฯ 
- นักวิชาการศึกษา 

 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน 
การคลังเชิงรุก 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- นวกเงินและบัญชี 

 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 
 

 
-29- 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตำแหน่งพนักงาน  
ที่กำหนดรองรับ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาสู่
มหานครแห่งอาเซียน 

-ร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานตา่ง ๆ ในการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
 
 
 

 

-บูรณาการแผนดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางการเมืองและความมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม 

- ปลัด อบต. 
- ผอ.กองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
 
 
 

 

- การสร้างและขยายโอกาสทางการค้า - ปลัด อบต. 
- หัวหน้าสำนักปลดั 
- นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการใน
แต่ละส่วนราชการในอนาคต ๓ ปี   ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือนำมา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการใด  ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า  จึงจะเหมาะสมกับ
ภารกิจ และปริมาณงาน และเพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  และ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยนำผล
การวิเคราะห์ตำแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง  ๓ ปี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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บัญชีรายละเอียดกรอบอัตรากำลัง  3  ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 
 

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
กำลัง
(เดิม) 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ปีข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 
เพิ่ม / ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

สำนักปลัดอบต.  :         

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.(นักบริหารงานทั่วไป ต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานบริหารทั่วไป         
นักจัดการงานทั่วไป  ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักทรัพยากรบุคคล  ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักพัฒนาชุมชน  ปก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 1 1 1 - -   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงาน 1 1 1 1 - - -  

งานนโยบายและแผน  :         

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงาน 1 1 1 1 - - -  

งานกฏหมายและคดี         

-         

 
 
 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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ส่วนราชการ/ตำแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
กำลัง
(เดิม) 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓  ปีข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 
เพิ่ม / ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
กองคลัง :         

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

งานการเงิน         

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ลูกจ้างประจำ         

เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงาน 1 1 1 1 - - - ว่าง 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้         
นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ปก. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 1 ๑ ๑ ๑ - - -  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ         
นักวิชาการพัสดุ  ปก./ชก. 1 ๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

กองช่าง         

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างต้น) 1 1 1 1 - - -  

งานก่อสร้าง         

นายช่างโยธา  ชง. ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานธุรการ ชง. ๑ 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภากิจ         

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงาน 1 1 1 1 - - -  
งานออกแบบและควบคุมอาคาร         

 -         
พนักงานจ้างทั่วไป         

คนงาน 1 1 1 1 - - -  
 

 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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ส่วนราชการ/ตำแหน่ง 

กรอบ 
อัตรา 
กำลัง
(เดิม) 

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 

๓ปีข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 
เพิ่ม / ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นกับริหารงานการศึกษา ต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ - - - 

ว่าง 

งานบริหารการศึกษา         

 -         
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

คนงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แคนเหนือ         

ครู  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - เงินอุดหนุน 

ครู  ๑ ๑ ๑ ๑ - - - เงินอุดหนุน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - 
เงินอดุหนุน+

สมทบ 

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - 
เงินอดุหนุน+

สมทบ 

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - 
เงินอดุหนุน+

สมทบ 

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - - เงินอบต. 

งานสง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         

-         

หน่วยตรวจสอบภายใน         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก./ชก. ๑ 
 

๑ ๑ ๑ - - - ว่าง 

รวม 42 42 42 42 - - -  
 

หมายเหตุ:  
1. ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง)   ตำแหน่ง  ว่าง  อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา 
    ของ ก.อบต. 
2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นกับริหารงานการศึกษา ต้น)  ตำแหน่ง  ว่าง 
    อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของก.อบต. 

 

 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานบริหารทั่วไป  
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. งานกฎหมายและคด ี
 

 ๑. งานการเงิน 
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๓. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัดุ 

 ๑. งานก่อสร้าง  
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 ๑. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

สำนักปลัด อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. งานบริหารทั่วไป  2. งานนโยบายและแผน  3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  4. งานกฎหมายและคดี 
- นักจัดการงานทั่วไป (ชก) (๑) 
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก) (๑) 
- นักพัฒนาชุมชน (ปก) (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการ  (ชง) (1) 
- เจา้พนักงานสาธารณสุข (ชง) (๑) 

 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก) (๑) 
 

 - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   (ชง) (๑) 

 - 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผช.นักจัดการงานทั่วไป (๑) 

 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑)  

 พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงาน (1) 

   

- ผช.เจา้พนักงานธุรการ (๑) 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานขับรถยนต ์(๑) 
- ภารโรง (๑) 
- คนงาน (1) 

      

 

 

บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบ
ประกอบวิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

- - - - - 1 - - - - - ๔ - 3 - - 4  4 

สำนักปลัด อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
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แผนภูมิโครงสร้างสำนกัปลัด อบต. 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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แผนภูมิโครงสร้างกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

1.งานการเงิน  2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (๑)  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (ปก.)  (๑)  - นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) (๑)  
ลูกจ้างประจำ 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลป.) (๑) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- คนงาน (1) 

 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑) 
 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
 

 

 
 

 
 

บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น 
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ 
วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. ผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

- - - - - 1 - - - - - 3 - - 1 - 2 - 1 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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แผนภูมิโครงสร้างกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 

1.งานออกแบบและควบคุมอาคาร    3.งานก่อสร้าง  
-    - นายช่างโยธา (ชง.) (1) 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) (๑ 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
- คนงาน (1) 

 
 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
- คนงาน (1) 

 

 
 

 
 

บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น 
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ 
วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 

ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

- - - - - 1 - - - - - - - 2 - - 1 - 2 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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แผนภูมิโครงสร้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 

1.งานบริหารการศึกษา    2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
-    -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  (๑) 
- คนงาน (1) 

 
 

    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แคนเหนือ 
- ครู (คศ.1) (1) 
- ครู (คศ.2) (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (4) 

     

บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบ
วิชาชีพ วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจำ 

พนักงานจ้าง 

สูง กลาง ต้น สูง กลาง ต้น บริหาร
สถานศึกษา คร ู ศน. ชช. ชพ. ปก./ชก. อส. ปง./ชง. 

ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ คุณวุฒิ ทักษะ ทั่วไป 

- - - - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 4 1 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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๑๑.  บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนอัตราก าลัง ๓ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  กำหนดแนวทางการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กำหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตำแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแคนเหนือ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกำหนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน   ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  ในการทำงาน  
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มาตรวจสอบสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว่างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้
เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะ
ของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐ
ด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่
ต้องรองให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการ เพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลา ตามความ
ต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ 
โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพทม์ือถือ เป็นต้น 

3. องค์กรทีมี่ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ต้องทำงาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยงแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยึดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
สำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 

ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือตามแนวทางข้างต้นนั้น 
กำหนดให้ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการพัฒนา  
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 อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น  การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดี 
ต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

➢ การบริหารโครงการ  / การให้บริการ 
➢ การวิจัย   / ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
➢ การเขียนหนังสือราชการ 
➢ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือเล็งเห็นว่า มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า บุคลากรที่มาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดนั้น  มีที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่าง
สถานที่  ต่างภาค  ต่างภาษาถิ่น  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสำคัญและจำเป็น
อย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนตำบลทุกคนที่พึงมี   เป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนตำบล
แคนเหนือ  ประกอบด้วย 

➢ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
➢ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
➢ การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
➢ การบริการเป็นเลิศ 
➢ การทำงานเป็นทีม 

 

๑๓.ประกาศ คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  และ
ลูกจ้าง เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง  มีหน้าที่ดำเนินไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  
อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทัง้นี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 
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