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คํานํา 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ได้มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เพื่อ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ พร้อมทั้งมีระบบโครงสร้างและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อน นั้น เพื่อให้การจัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ เป็นแผนอัตรากําลัง ๓ ปี                  
ที่เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจสอบการกําหนด
อัตรากําลังตําแหนง่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างให้เหมาะสมต่อไป  

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ได้จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามอํานาจหน้าที่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐ และความต้องการของประชาชนใน เขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหน่งกําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นว่า จะมีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเทา่ใด ให้คํานึงถงึ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคณุภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระ ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบต.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ใช้ในการกาํหนดตําแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานสว่นท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กําหนด 

๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ การกําหนดตําแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) จัดทําแผนอัตรากําลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อวิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต) วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ กําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงได้จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานระบบการจ้างที่ เหมาะสมไม่
ซ้ําซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ มีการกําหนดตําแหน่ง การจัดอัตรากําลังโครงสร้างให้เหมาะสมกับอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภท และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๓. เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและ 
การใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้ าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานจ้างว่าถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม ่

๔. เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล                    
โนนคูณ 

๕. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ สามารถวางแผนอัตรากําลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนตําบลท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
โนนคูณ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม อํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถ                     
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิก หน่วยงานที่ไม่จําเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี

๖. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังบุคลากรให้ เหมาะสม การพัฒนา
บุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน บุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

๗. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกําหนดตําแหน่งอัตรากําลังของบุคลากรที่สามารถ ตอบสนองการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ มติคณะรัฐมนตรีหรือ
นโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ 

๓. กรอบแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  
๓.๑ การวิเคราะห์ ภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณตามกฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน การกระจาย อํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และ สภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนคูณ เพื่อให้การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จําเป็นต้องจัดสรร
อัตรากําลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการ ดําเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่
ดําเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจ หรือไม่ อย่างไร หากงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมี
การวางแผนกรอบอัตรากําลังให้ปรับเปลี่ยนไป ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดําเนินการแล้ว 
อาจทําให้การจัดสรรกําลังคนของ บางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกําลังคนให้
รอบรับสถานการณ์ในอนาคต 
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๓.๒ การกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม อํานาจหน้าที่

ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดศรีสะเกษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกําลังคน : Supply pressure เป็นการนําประเด็นค่าใช้จ่าย บุคลากรเข้ามาร่วม

ในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกําหนดตําแหน่ง ในสายงานต่างๆ 
จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบปริมาณงาน และ คุณภาพของงาน รวมทั้ง
สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะคํานึงถึง 

        ๓ .๓.๑ การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกําหนดระดับชั้น งานในแต่ละประเภท 
เพื่อให้การกําหนดตําแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีสิทธิภาพสูงสุด 

       ๓. ๓.๒ การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัดประเภทลักษณะงาน ผิดจะมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทํางานขององค์กร ดังนั้นในการกําหนดอัตรากําลังข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในแต่
ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่งที่กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสม หรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการ
กําหนดตําแหน่งเพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนําข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมี
กระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากําลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
นั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน หรืองานบริการ บางประเภทไม่สามารถกําหนดเวลามาตรฐานได้ 
ดังนั้น การคํานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึง ทําได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative 
Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดคํานวณอัตรากําลัง ต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะคํานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจ เป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงาน
โครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอ่ืน ก็มีความจําเป็นต้อง มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากําลังเป็นการนําผลลัพธ์ที่พึ่ง ประสงค์ของแต่
ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ต้องใช้สําหรับการสร้าง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้
ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและ ในอนาคตมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางใน การกําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการทํางานตามยาวกันของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบน ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียหรือ
ประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน ๓ ประเดน็ ดังน้ี 

        ๓ .๖.๑ เรียงพื้นที่แสมการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง งานในพื้นที่นั้น
จะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกําหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทําให้ เกิดตําแหน่งงานขึ้น
ตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้อง
ทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจบุันของแต่ละส่วนราชการนั้น มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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๓.๖.๒ เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ สูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น 

อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตําแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตําแหน่งที่จะ เกษียณอายุไป เป็นต้น 

๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กันส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจทํา ให้การกําหนดกรอบอัตรากําลัง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ นําข้อมูลของผู้
ตรากําลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจํานวนกรอบอัตรากําลังของ งานการเจ้าหน้าที่ใน
องค์การบริหารส่วนตําบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตําบล ข. ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบคล้ายกัน โดย
สมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากําลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงาน แบบเดียวกันน่าจะมีจํานวนและ
การกําหนดตําแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

๓.๘ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

3.1.2 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
          (1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 

การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมให้สอดรับ
กับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจายอ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมี
เจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากร
ภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ดังนี ้

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใชค้วามรู ้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความ
ต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภท
ของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี ้

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตร ี
- สายงานทั่วไปได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตร ี

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่ม ี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น  หลักเกณฑ์การก าหนด
พนักงานจ้างจะมี 3 ประเภทแต่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณเป็นองค์การบริหารสว่นต าบลขนาดกลางด้วยบริบท ขนาด 
และปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี ้

- พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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        (2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
                  การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนดสายงานและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่   การโอน  การย้าย  การ
วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มี
อยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยให้พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี ้
 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณ ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้   
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองคลัง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองคลัง จะเน้นที่เรื่องการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  การจัดเก็บ
รายได้  ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้
พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองช่าง คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง  การก่อสร้าง  การ
ออกแบบ  การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  
ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 
 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในกองการศึกษา ศาสน าและ
วัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา  การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  การ
บริการสาธารณ ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งแต่งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสาย
งาน  เพื่อให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏบิัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี  

                  3.1.3 แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่สะท้อน 

ภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และ
มิติข้อมูลในอนาคตดังตาราง 
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จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโนนคูณ ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัยการผสมผสานและความ
สอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ American Academy of Political and 
Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้นควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวใน
การพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

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  

 
  เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) มา

พิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสมของอัตราก าลัง ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ที่มีอยู่ดังนี ้
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กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการด าเนินการ โดยจะเป็นการพิจารณาว่า
งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจใน
อนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต  

 กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการพิจารณา 
เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุน
ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนด
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ได้ก าหนดอัตราก าลังในแต่ละส่วน
ราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  1 อัตรา  ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในส่วน
ราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนดเป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  ต าแหน่งสายงานทั่วไป  ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามล าดับ   
การก าหนดในล าดับชั้นเพื่อสะดวกในการบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละ
ต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

กระจกด้านที่  3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ ใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการจริง (Work process) ในอดีตเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดีก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการ
พิจารณาปริมาณงานดังต่อไปน้ี 

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม ่

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเมื่อพบว่า 
 ลักษณะความเช่ียวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โนนคูณ 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพือ่วิเคราะห์การก าหนดอัตรา  และค านวนระยะเวลาที่
เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

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

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 

2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 

3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 

4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 
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 กระจกด้านที่  4  Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึ งประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ              
(ที่ยึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ) มายึดโยงกับจ านวนกรอบก าลังคนที่ต้องใช้ 
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบ
โจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ (การตรวจประเมิน LPA)  
 

กระจกด้านที่ 5 360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณา อย่างน้อยใน 3 ประเด็น
ดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรเนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานในแต่ละส่วน 
ราชการนั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ หรือ 
ก าหนดฝ่าย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  
งานธุรการ งานสารบรรณและงานอื่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ พิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้าง
ในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยปัจจุบัน มี 4 ส่วนราชการ 1 หน่วยงานได้แก่ ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ เป็นองค์กรที่มีข้าราชการ 
สูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งอัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะ
เกษียณอายุออกไป เพื่อให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได ้
 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามหรือการ 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยไปด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 4 ส่วน
ราชการการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
เดียวกัน  พื้นที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบอน และองค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ใน
ลักษณะเดียวกัน 

 อบต.โนนคณู อบต.ลิ้นฟ้า อบต.คอนกาม 

พนักงานส่วนต าบล 22 18 21 

พนักงานคร ู 4 5 4 

ลูกจา้งประจ า - - 1 

พนักงานจ้าง 40 26 32 

งบประมาณรายจ่ายปี 2563 40,000,000 40,200,000 47,136,318 
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  จากการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลลิ้นฟ้า      
และองค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี ประชากร   ขนาดใกล้เคียงกัน  บริบท  ลักษณะ
ภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพื้นที่ติดต่อกัน  จะพบว่า การก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง               
มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสามหน่วยงานแล้ว การจัดท า
แผนอัตราก าลงั 3 ป ี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  จึงยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ลดต าแหน่ง  หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใด  และจ านวนปริมาณคนที่มอียู่ขณะปัจจุบัน  สามารถ
ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไดส้่วนต าแหน่งที่ยงัว่างไม่มีคนครององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ได้ประกาศรับ
โอน(ย้าย) และคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ  2564 – 2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากรับ
โอน(ย้าย) และการบรรจุแต่งต้ัง ท าให้พนักงานส่วนต าบลเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

3.2 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 –๒๕๖6 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ประจ าปงบประมาณ  

๒๕๖4 – ๒๕๖6  ซึ่งประกอบดวย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปนประธานกรรมการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
หัวหนาสวนราชการทุกส่วนราชการ เปนกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ 
ป โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตางๆดังตอไปน้ี 

 3.2.1 วิเคราะหภารกิจ  อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ตาม
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ตลอดจนกฎหมายอื่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายผูบริหารและ สภาพปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

 3.2.2 ก าหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ ตาม
อ านาจหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชน 

 3.2.3 ก าหนดต าแหนงในสายงานตางๆจ านวนต าแหนง และระดับต าแหนง ใหเหมาะสม กับภาระ               
หนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุ่มงานตางๆ 

 3.2.๔ ก าหนดความตองการพนักงานจางในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ โดยใหหัวหนาสวน
ราชการเขามามีสวนรวม เพื่อก าหนดความจ าเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและ อ านาจหนาที่
ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองค านึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจ านวนขาราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบการก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจาง 

 3.2.๕ ก าหนดประเภทต าแหนงพนักงานจางจ านวนต าแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

 3.2.๖ จัดท ากรอบอัตราก าลัง ๓ ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละสีส่ิบ
ของงบประมาณรายจาย 

 3.2.๗ ใหพนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ าและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพฒันาความรู ความ
สามารถอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

3.3 ความส าคญัของการก าหนดกรอบอตัราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ องค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนดอัตราก าลังคนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีท าให้การจัดหา การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 
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3.3.1 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลง 

ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยที าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ สามารถวางแผนก าลังคนและ
เตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

3.3.2 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3.3.3 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรบุคคลและการ 
วางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนคูณ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

3.3.4 ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างอายุก าลังคน ปัญหาคนไม ่
พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการวางแผนก าลังคนแต่การที่
หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้นลงได้ 

3.3.5 ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และระดับทักษะของก าลังคน 
ให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนคูณ โดยรวม 

3.3.6 การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล              
โนนคูณ เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
ไม่ตรงกับความต้องการ 

3.3.7 ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment Opportunity :  
EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่ มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 3.4 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลงั ๓ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

  3.4.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  3.4.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
           3.4.2.1 ทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  
                3.4.2.๒ ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  เช่น กฎระเบียบ การแบ่ง 
                            ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 
                3.4.2.๓ วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
  3.4.๓ เพื่อจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  และส่งคณะกรรมการเพื่อ

ปรับแต่งแผนอัตราก าลัง 
  3.4.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ต่อคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ 
  3.4.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคณู ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ างบประมาณ 2564 – 

2566   
  3.4.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ จดัส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว ให้ อ าเภอ และจังหวัด และ

ส่วนราชการในสังกัด 
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4.สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
1. สภาพทั่วไป 

 1.1 ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ต าบลโนนคูณ  อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะ
เกษ ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ เส้นทางหลวงหมายเลข  2373 (ศรีสะเกษ -ค้อวัง) ประมาณ 24 กิโลเมตร  และห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอยางชุมน้อย ทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตรโดยประมาณ 

 1.2  เนื้อที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบจ านวน 29,631  ไร่  หรือประมาณ  48  
ตารางกิโลเมตร   แบ่งเขตการปกครองเป็น  14  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย 

    หมู่ที่  1   บ้านโนนคูณ  มีเนื้อที ่  2,793 ไร ่

    หมู่ที่  2   บ้านโนนคูณ  มีเนื้อที ่  668 ไร ่

    หมู่ที่  3   บ้านหอย  มีเนื้อที ่            4,000 ไร ่

    หมู่ที่  4   บ้านโนนดู่  มีเนื้อที ่  1,537.50  ไร ่

    หมู่ที่  5   บ้านโนนติ้ว  มีเนื้อที ่  1,844 ไร ่

    หมู่ที่  6   บ้านโนนคูณ  มีเนื้อที ่  4,138 ไร ่

    หมู่ที่  7   บ้านดอนขะยอม มีเนื้อที ่  2,656 ไร ่

    หมู่ที่  8   บ้านหอย  มีเนื้อที ่  3,112 ไร ่

    หมู่ที่  9   บ้านโนนคูณ  มีเนื้อที ่  2,718 ไร ่

    หมู่ที่  10  บ้านโนนคูณ  มีเนื้อที ่  1,438 ไร ่

    หมู่ที่  11  บ้านดอนสมัช มีเนื้อที ่  1,313 ไร ่

    หมู่ที่  12  บ้านหนองอีหลง มีเนื้อที ่  1,313 ไร ่

    หมู่ที่  13  บ้านโนนคูณ  มีเนื้อที ่  1,888 ไร ่

    หมู่ที่  14  บ้านโนนคูณ  มีเนื้อที ่  213 ไร ่

แผนที่สังเขปขององค์การบริหารส่วนตาํบลโนนคูณ 
ต.โนนคูณ  อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษ 
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1.3  ภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม  มีแหล่ง
น้ าอุดมสมบูรณ์  ที่ส าคัญคือห้วยพระบางมีน้ าตลอดปี  สภาพของดินเป็นดินร่วน  ส่วนที่ดอนเป็นดินร่วนปนทราย  มีอาณาเขต
ติดต่อกับต าบลต่างๆ  ดังต่อไปน้ี       

  ทิศเหนือ จด อบต.ฟ้าห่วน  อ.ค้อวัง  จ.ยโสธร 

 ทศิใต ้  จด  อบต.คอนกาม  อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรสีะเกษ 

 ทศิตะวันออก จด ทต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรสีะเกษ 

 ทศิตะวันตก    จด อบต.สร้างปี่  อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ 

1.4  ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤด ู

   ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม       ถึงเดือน   มิถุนายน 

   ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม    ถึงเดือน   ตุลาคม 

     ฤดูหนาว    ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  ถึงเดือน   กุมภาพันธ ์

1.5  จ านวนหมู่บ้านมี  14  หมู่บ้าน  
1.6 ประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  มีประชากรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่จ านวน         

6,273 คน เป็นชาย  3,132  คน  เป็นสตรี  3,141  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ  132.62   คน/ตารางกิโลเมตร 
ตาราง  แสดงจํานวนประชากร  ประชากรตามเพศ  จํานวนครอบครัวและจํานวนบ้านจําแนกตามรายหมู่บ้าน 

 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร ประชากรแยกตามเพศ 

จํานวน เพศชาย เพศหญิง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

บ้านโนนคูณ 

บ้านโนนคูณ 

บ้านหอย 

บ้านโนนดู่ 

บ้านโนนติ้ว 

บ้านโนนคูณ 

บ้านดอนขะยอม 

บ้านหอย 

บ้านโนนคูณ 

บ้านโนนคูณ 

บ้านดอนสมัช 

บ้านหนองอีหลง 

บ้านโนนคูณ 

บ้านโนนคูณ 

599 

295 

492 

479 

590 

436 

241 

657 

501 

491 

253 

144 

760 

349 

281 

141 

338 

150 

301 

221 

121 

317 

248 

259 

135 

76 

373 

171 

318 

154 

329 

140 

289 

215 

120 

340 

253 

232 

118 

68 

387 

178 
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2.  สภาพเศรษฐกิจ 

 2.1  อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ปลูกหอม 
กระเทียม และรับจ้างทั่วไปอาชีพเสริมปลูกไม้ดอก,จักสาน และเพาะเห็ดจ าหน่าย 

 2.2  หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ   มีดังน้ี 

  -  ร้านอินเตอร์เน็ต - แห่ง 

  -  ปั๊มน้ ามัน   1 แห่ง 

  -  ปั๊มน้ ามันแบบหยอดเหรียญ 11    แห่ง 

  -  ร้านค้าขายของช า 50 แห่ง 

  -  โรงสีข้าว  20 แห่ง 

3   สภาพทางสังคม 

 3.1  การศึกษา 

  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน    1 แห่ง 

-  โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน    3   แห่ง 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน    3 แห่ง 

-  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  จ านวน    7 แห่ง 

 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

-  วัด/ส านักสงฆ ์  8  แห่ง  

 3.3  การสาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลโนนคูณ 

-  ศูนย์สาธารณสุขมวลชนประจ าหมู่บ้าน  จ านวน 14 แห่ง 

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  100 % 

 3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณทางสถานตี ารวจภูธรยางชุมน้อย  ได้ได้จัดให้มีสายตรวจ 

เข้ามาตรวจความเรียบร้อยอยู่เสมอ  ในส่วนของชาวบ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านคอยดูแลอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นประจ า 

4.  การบริการพื้นฐาน 

 4.1 การโทรคมนาคม 

-  สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  1 แห่ง  

4.2 การไฟฟ้าทุกหมู่บา้นมีใช้ทั่วถึงแต่ยังขาดไฟทาง สาธารณะ 

 -  จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า 14 หมู่บ้าน 
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 4.3  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  -  ล าน้ า , ล าหว้ย 1 สาย 

 4.4 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

-  ฝาย   1 แห่ง 

-  บ่อน้ าตื้น  14 แห่ง 

-  บ่อน้ าบาดาล  14 แห่ง 

-  อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง    4 แห่ง 

5. ข้อมูลอื่น ๆ 

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องที ่
-  เกลือสินเธาว์ , ป่าไม ้

 5.2  มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ้าน    1 รุ่น 14 คน 
- อปพร.    2 รุ่น 113 คน 
- 25 ตาสัปปะรด     350 คน 
- ผู้ช่วยรักษาความสงบ (ผรส.)   7 คน 

 5.3  การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 

 การเมืองภาคประชาชน 

 1.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยในต าบลอย่างทั่วถึง 

  2. ส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบบทบาทของตนเองกับการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการตรวจสอบและ
ประเมินผล 

  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่

  1)  การรวมกลุ่มของประชากร 

- กลุ่มอาชีพ    2    กลุม่  
- กลุ่มออมทรัพย์  14   กลุ่ม 
- กลุ่มอื่นๆ   1  กลุ่ม  (กลุม่เกษตรกรแนวทฤษฎีใหม่) 

2) จุดเด่นของพื้นที่ 
-   สภาพชุมชนในต าบลเป็นชุมชนที่มีประชากรอยู่เป็นกลุ่ม แบบครอบครัวใหญ ่ 

-   สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การปลูกข้าว  หอม  กระเทียม ฯลฯ  

6.  พืน้ทีแ่ละการใชป้ระโยชน ์
 พื้นที่ต าบลโนนคูณส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะกับการปลูกข้าว หอม กระเทียม 
 ประเภทการใช้ที่ดิน 

1. พื้นที่เกษตรกรรม 
-  พื้นที่ท านา          28,040  ไร่   
-  พื้นที่ปลูกพชืผัก    - ไร ่
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เพื่อให้การวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ มีความครบถ้วนสามารถด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 
ความจ าเป็นพ้ืนฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นส าคัญ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อน้ าหรือรางระบายน้ ายังไม่ทั่วถึง 
๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าการเกษตรไม่เพียงพอ 
๑.๓ การระบายน้ าภายในหมู่บ้านระบายน้ าไม่ทัน 
๑.๔ การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

4.๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

๒.๒ ขาดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  การรวมกลุ่ม 
2.3 ประชาชนว่างงาน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
2.4 การขาดเงินทุน และอุปกรณในการประกอบอาชีพ  
2.5 ประชาชนขาดความรเูพื่อไปพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม 

4.๓ ด้านสังคม 
3.1 การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
3.2 การสงเสริมใหเดก็รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
3.3 การจัดหาสถานทีร่วมถึงวัสดุอุปกรณในการออกก าลังกายในชุมชนมีไมเพียงพอ  
3.4 การดูแล และการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผพูิการ และผปูวยเอดส  
3.5 การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลมุของประชาชน  และสงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนา 
      ชุมชนของประชาชนรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูน าชุมชน  
3.6 ปัญหายาเสพติด  
3.7 การติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมายจราจรยงัไมทั่วถึง  
3.8 การติดตั้งปายบอกทาง  ปายช่ือชุมชน  ปายช่ือซอย 

๔.4 ด้านการเมือง การบริหาร 
4.1 ประชาชนขาดความสนใจ  ในเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน 
      ทองถิ่น  
4.2 การรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  
4.3 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ตองปรับปรุงกระบวนการท างานให 
      ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  
4.4 การปรับปรุงและพัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
5.1 การปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
5.2 การจัดวางระบบผังเมืองรวม  
5.3 การจัดเกบ็และก าจัดขยะมูลฝอย  
5.4 การบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 
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5.5 การตรวจวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม  
5.6 การสรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.7 ล าคลองตื้นเขิน ขาดการดูแลบ ารุงรักษา 
5.8 ดินเสื่อมสภาพ จากการใช้สารเคม ี

  4.6 ดา้นสาธารณสขุ 
6.1 ดานสุขภาพอนามัย  
6.2 การแพรระบาดของโรคติดตอ 

  4.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
7.1 การสงเสริมดานการศึกษา  
7.2 การจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน  
7.3 การใหความชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  
7.4 การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7.5 รักษาขนบธรรมเนียมและภูมปัญญาชาวบ้าน 

 
5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนคณู 

 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณนั้น  ได้พิจารณาสรุป
รูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ประจ าปี 2561 -  2565   ซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของต าบลโนนคูณคือ “โนนคูณน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมเกษตร
อินทรีย์ ประชาชนมีส่วนร่วม”  ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการ
ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  
ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ต าบลโนนคูณเป็นเมืองที่น่า
อยู่ ตลอดไป  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของต าบลโนนคูณได้ก าหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

  # ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน # 
    การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย  เช่น  ป้าย
บอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชนเอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 
  # ยุทธศาสตร์ที่  2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรทีย่ั่งยืนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง # 

- การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพชืสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน   
การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสิ้นค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร    
   - การเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน  และมีรายได้ที่มั่นคง 
ส่งเสริมการออม สร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
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  # ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาคณุภาพชีวิตและความเขม้แข็งของชุมชน# 
   - การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  ปลอดผู้มี
อิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่ น ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 # ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจดัการทีด่#ี 
  - การบริหารเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ   
ควบคุมด้านงบประมาณให้มปีระสิทธิภาพ 

- รณรงคใ์ห้เยาวชนและประชาชนต่ืนตัวถึงความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนรว่มใน 
การก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการการแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได้ 
 # ยุทธศาสตร์ที่  5 การพฒันาการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม# 
   - ส่งเสรมิการปลูกต้นไมป้รับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  
สวนสาธารณะ   
  - ให้บริการดูแลควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน   
ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟแูละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
   การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 
ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ.2537 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี ้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี ้
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 

16(10)) 
2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

(มาตรา 16(2)) 
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2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

(มาตรา 16(19)) 
3. ด้านการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี ้

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยก์รรมและการท่องเทีย่วมีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

 
6. ด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมปิญัญาท้องถ่ิน มีภารกิจ 

ทีเ่กีย่วข้อง ดงันี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8) 
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 17(18)) 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนบัสนนุการปฏบิตัภิารกิจของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 
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7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 
17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
(มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนใน
เขตพื้นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นส าคญั  

การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จากนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ และข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา (Base Line Data) ซึ่งได้ทํา
การวิเคราะห์ และศึกษาในบทที่ผ่านมา เพื่อที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อม ของการพัฒนาและศักยภาพในการ พัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ซึ่งจะต้องทําการวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนา ดังต่อไปน้ี 

๑. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรับผิดชอบ 
๒. ผู้นํามีความเข้มแข็ง 
 ๓. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
หลากหลายในตําบล  
๔. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพื้นที่หลายกลุ่ม 

๑. บุคคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับสายงานการ
ปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. มีการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ โดย
ส่งไปฝึกอบรม 
๒. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑ . ก ารปฏิ บั ติ งานมี ข้ อ จํ ากั ด ใน เรื่ อ งสัญ ญ า
อินเตอร์เน็ตในบางครั้ง 
๒. การเดินทางในการปฏิบัติงานมีระยะทางที่ไกลกับ 
จังหวัด 

 
 ๒. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. มีระบบ e-laas สําหรับจัดการด้านการเงิน ๑. มีการตั้งงบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละค่าใช้จ่าย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ๑. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อ 

เทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น     
งบ อาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์                    
งบ สาธารณสุขมูลฐาน 
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 ๓. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. มีครุภัณฑ์พาหนะเป็นของตนเอง สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนรวดเร็ว และทันเวลา 

๑. สถานทีท่ํางานเป็นสองอาคารทําให้การติดต่อ
ของประชาชนไม่สะดวก 
๒. ไม่มีที่พักสําหรับประชาชนมาติดต่อราชการ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑.สามารถดําเนินการในการช่วยเหลือประชาชนได้ 
รวดเร็ว 
๒. สามารถประหยัดงบประมาณในการพัฒนาได้ 

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชํารุดและล้าสมัย 

 

 ๔. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กําหนดแนวทางในการพัฒนา 
๒.มีการวิเคราะห์และปรับปรงุแผนพัฒนาหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ 

๑.งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนบัสนุนการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาหน่วยงาน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ 

๑. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม
ความ ต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลัง
เดียว รัฐให้การ ช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 
๒. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของ
ส่วนกลางใน ดา้นการบริหารการศึกษา เช่น เด็ก
ปฐมวัยที่ไร้สญัชาติจะมี สิทธิได้รับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น 
๓. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง
เข้มข้น บางครัง้ปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท. แตเ่ป็น
ปัญหาระเบียบ กฎหมายที่ส่วนกลางกําหนดมามี
ปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้าได้หรือไม่ ฯลฯ 
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๕. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. การคมนาคมขนส่งสะดวก 
๒. ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรเพาะปลูกข้าว 
หอมแดง กระเทียม 
3. มีแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอพียง 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ ประเพณี
วัฒนธรรม 
5. มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
6. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
7. มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 

1. เกษตรกรทีเ่พาะปลูกข้าวมักจะลักลอบจุดไฟฟาง
ข้าวเพื่อง่ายต่อการเตรียมดินเพาะปลูก ก่อให้เกิด
มลพิษในอากาศและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟ
ป่า 
2. ราษฎรส่วนใหญม่ีฐานะยากจน มีรายไดน้้อยและ
ไม่มีงานทํา 
3. มีสารเคมีตกค้างในดินเนื่องจากสารเคมีในการทํา
เกษตร 
4. เยาวชนบางส่วนไม่ได้รับการศึกษา 
5. ประชากรในพื้นที่ไปทํางานในจังหวัดอื่น 
6. ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
7. ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถเข้าถึงในบางพื้นที่ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

๒. มีจํานวนนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น 

๓. เป็นแหล่งศกึษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่สําคัญ 

๔. สินค้าในชุมชนเป็นที่ยอมรับของตลาด 

๕. เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปโดยผ่านสังคมออนไลน ์

๖. เป็นแหล่งศกึษาของการทําเกษตรปลอดสารพิษ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอ่ืน  เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมปีัญหาเกิดขึ้นกับถนน
ได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า 

๒. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็น
ค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อบํารุงรักษาซ่อมแซม 

 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ เป็นรายด้านแยกตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา พบว่า  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 จุดแข็ง (Strength=s) 
  ๑. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ด ี
  ๒. มีแหล่งน้ําที่สร้างขึน้ไว้ใช้ในการเกษตร  
  ๓. มีบ่อน้ําตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
  ๔. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิตพอสมควร  
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 จุดอ่อน (Weakness=W) 
 โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวก
เท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน  
 โอกาส (Opportunity=O) 
 ๑. หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุนงบประมาณใน เส้นทางสาย
หลักที่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 
 อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat=T) 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. จุดแข็ง (Strangest) 

๑. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลทําหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตําบลและ อําเภอ ใน
ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
๓. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชน 
๔. ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารสว่นตําบลโนนคูณ มีสถานที่ท่องเที่ยว 

๒.  จุดอ่อน (Weakness=W)  
 ๑. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน  
 ๒. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 
 ๓.การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มี การดําเนินการที่ 
เป็นรูปธรรม 

๓.  โอกาส (Opportunity=O)  
   ๑. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ 

๒. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดําเนินการของกลุ่มต่อเนื่องและเป็น 
รูปธรรม 

๓. เขื่อนหุบเขาวงเป็นสถานที่ที่นิยมมากในขณะนี้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมาก ทําให้ประชาชนในพื้นที่ มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการประกอบอาชีพค้าขาย 

๔.  อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat=T) 
๑. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง  

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทํางาน  

ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 

22 



 

๓. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ทําให้เป็นอุปสรรคใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 จุดแข็ง (Strength=s) 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในคุณภาพชีวิตและ และความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 ๓. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยของประชาชน อย่างต่อเนื่อง 
 จุดอ่อน (Weakness=W)  
 ๑. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
 ๒. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ  
 ๓. ผู้นําระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสําคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างจริงจัง 
 อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat=T)  
 ๑. การแก้ไขปัญหาด้านสังคม เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 
 ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทํางาน ประชาชนจึง
เกิดความเบื่อหน่าย 
 ๓. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชน ทําให้สถาบัน
ครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 
 โอกาส (Opportunity=O) 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ โอกาสที่จะได้ขอรับการ สนับสนุน
งบประมาณมีมาก 
 อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat=T) 
  ๑. การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ จากหลายๆ 
ส่วนทีต่้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 จุดแข็ง (Strength=s) 
  ๑. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ มีนโยบายในการสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ 
  ๒. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอปุกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการ บริหาร 
  ๓. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
  จุดอ่อน (Weakness=W)  
  ๑. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง  
  ๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๓. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ  
  ๔. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลโนนคูณ ในเกณฑ์ต่ํา 
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  โอกาส (Opportunity=O) 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล ส่งเสริม 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ มีโอกาส
ได้รับการสนับสนุนมาก 
  ๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีใน การทํ างาน เช่น 
อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล 
  ๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในสาย
งานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตําแหน่ง 
 อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat=T) 
 ๑. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงาน กัน ถึงจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 ๒. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่
ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 
 ๓. ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ในหลายงาน เช่น การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จุดแข็ง (Strength=s) 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
 ๓. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จุดอ่อน (Weakness=W)  
 ๑. ผู้นําชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย  
 ๒. การจัดต้ังเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทําได้ไม่ทั่วถึง  
 โอกาส (Opportunity=0) 
 ๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความสําคัญ และได้กําหนดไว้ เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
 ๒. กระแสสังคม ให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม  
 อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat=T) 

๑. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้งจาก ภาครัฐบาล
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อม 
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๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จะดําเนินการ 

   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นๆ นั้นได้กําหนดภารกิจ หน้าที่ใน
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ในหลายๆ ด้าน ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกอบกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

   องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้อง 
ดําเนินการ ได้แก ่

   ภารกิจหลัก  
   ๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
   ๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
   ๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
   ๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
   ๕. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา  
   ๖. การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ  
   ๗. การป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
   ภารกิจรอง  
   ๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
   ๒. ส่งเสริมการเกษตร  
   ๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
   ๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๕. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
  ๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง 
       วิเคราะห์อัตรากําลังที่มี ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ 
   การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับองค์กร ซึ่ง
ช่วยผู้บริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการทํางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้
เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง ขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่า
ระบบการทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT 
Analysis มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา ๒ ส่วน ดังนี ้
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   ๑. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก ่
        ๑.๑ S มาจาก Strengths 
    หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกําลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้อง
ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ ์
       ๑.๒ W มาจาก Weaknesses 
    หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ ข้อบกพร่องที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
   ๒. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก ่
        ๒.๑ O มาจาก Opportunities 
    หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริม
การ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้น
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ ประโยชน์จากโอกาสน้ัน 

      ๒.๒ T มาจาก Threats 
         หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร จําเป็นต้องปรับกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จรงิ 
 

วิเคราะห์ปัจจยัภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (ระดบัตัวบุคลากร) 
จุดแข็ง S  
๑. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ - ๔๐ ปี เป็นวัยทํางาน  
๒. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทําให้การทํางานละเอียด 
รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต  
๓. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  
๔. เป็นคนในชุมชนสามารถทาํงานคล่องตัว โดยใช้ 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน W  
๑. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต.  
๒. ทํางานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า 
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ  
๓. มีภาระหนี้สิน 

โอกาส O 
 ๑. มีความใกล้ชิดค้นเคยกับประชาชนทําให้เกิดความ 
ร่วมมือในการทํางานง่ายขึ้น 
๒. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทํางานและ อบต.ในฐานะตัวแทน 

ข้อจํากัด T 
๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
๒. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
๓. พื้นที่กว้างทําให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอใหบ้ริการ 
๔. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
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วิเคราะห์ปัจจยัภายใน ภายนอก (SWOT) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ อาํเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (ระดับองค์กร) 
จุดแข็ง S 
๑. การเดินทางสะดวก 
๒. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทํางาน และ อบต.ในฐานะตัวแทน 
๓. มีการส่งเสรมิการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
๔. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า 
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
๕. ส่งเสริมให้มีการนําความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่ได้ 
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน W 
๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
๒. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทําให้บางสายงานมี 
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
๓. อาคารสํานักงานคับแคบ 

โอกาส O 
๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อบต. 
๒. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิน่ที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทําให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมกีารพัฒนาความรู้ปริญญาตรี/ปริญญา
โทเพิ่มขึ้น 
๕. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลเุป้าประสงค ์

ข้อจํากัด T 
๑ . มี ร ะบ บ อุ ป ถั ม ภ์ แ ล ะกลุ่ ม พ รรค พ วก จ าก
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การดําเนินการ
ทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพีน่้อง 
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 
ค วาม รู้ ที่ มี จํ ากั ด ทํ า ให้ ต้ อ ง เพิ่ ม พู น ค วาม รู้ ให้
หลากหลายจึงจะทํางานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
อบต. 
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จํานวน 
ประชากร และภารกิจ 
 

 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลประเภทสามัญ 
กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการ ๑ หน่วยงาน ได้แก ่
   ๑. สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล  
   ๒. กองคลัง 
   ๓. กองช่าง  
   4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณดังกล่าว ได้กําหนด โครงสร้างไว้ให้
สอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๘. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ 
   ๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ 
        จากการที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ ดําเนินการ โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ กําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลให้ตรงกับภารกิจ ดังกล่าว และในระยะแรกการ
กําหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดําเนินการตามภารกิจนั้น อาจกําหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกําหนดเป็นฝ่าย
และในระยะต่อไป เมื่อมีการดําเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ พิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมี
ปริมาณงานมากพอก็จะพิจารณาต้ังเป็นส่วนราชการต่อไป 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (ปัจจุบัน) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 

1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานที่มิได้ก าหนดให้เป็นเจ้าหนา้ที่ของส่วนราชการใด 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูล สถิติและประชาสัมพันธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -    งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 

1.5   งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานจัดการประชุม 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -     งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -     งานสังคมสงเคราะห์ 
  -     งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  -     งานส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาสตรี 
  -     งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.7   งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

  -     งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
 

1.  ส านักงานปลัด อบต. 
1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที ่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานที่มิได้ก าหนดให้เป็นเจ้าหนา้ที่ของส่วนราชการใด 

1.2 งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูล สถิติและประชาสัมพันธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ 

1.3  งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 

1.4   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -    งานอ านวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกู้ภัย 

1.5   งานกิจการสภา อบต. 
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
- งานจัดการประชมุ 
- งานอ านวยการและประสานงาน 

๑.๖ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -     งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -     งานสังคมสงเคราะห์ 
  -     งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  -     งานส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาสตรี 
  -     งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.7   งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสตัว ์
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2. กองคลัง 
2.1   งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

  -     งานเก็บรักษาเงิน 
2.2   งานบัญชี 
- งานการบัญชี 

3   -     งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
4   -     งานงบการเงินและงบทดลอง 
5   -     งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.๓   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
6    -   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
7    -   งานพัฒนารายได้ 
8    -   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
9    -   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
10    -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
11    -  งานพัสดุ 
12    -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 

      ยานพาหนะ 

3.  กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
-   งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
-   งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เขื่อน และ 
    โครงการพิเศษ 
-   งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
-   งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
  -  งานสถาปัตยกรรมและฆัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
  -  งานประสานสาธารณูปโภคกจิการประปา 
  -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  -  งานระบายน้ า     
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
3.4 งานผังเมือง 
  -  งานส ารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง     

 
2. กองคลัง 
2.1  งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

  -     งานเก็บรักษาเงิน 
2.2   งานบัญชี 
- งานการบัญชี 

13   -     งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
14   -     งานงบการเงินและงบทดลอง 
15   -     งานแสดงฐานะทางการเงิน 

2.๓   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
16    -   งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
17    -   งานพัฒนารายได้ 
18    -   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
19    -   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

2.4   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
20    -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
21    -  งานพัสดุ 
22    -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ 

      ยานพาหนะ 
3.  กองช่าง 
3.1   งานก่อสร้าง 
 -    งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 -    งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เข่ือน และ 
      โครงการพิเศษ 
 -    งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
 -    งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -  งานออกแบบและบริการข้อมูล 
  -  งานสถาปัตยกรรมและฆัณฑศิลป์ 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
  -  งานประสานสาธารณูปโภคกิจการประปา 
  -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  -  งานระบายน้ า     
  -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
3.4 งานผังเมือง 
  -  งานส ารวจและแผนที่ 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง (ปัจจุบัน) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่  หมายเหตุ 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการ ศึกษา 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
- งานจัดการศึกษา 
- งานพลศึกษา 
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
- งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
 

5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.1  งานบริหารการศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
- งานกิจการศาสนา 
- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
- งานจัดการศึกษา 
- งานพลศึกษา 
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
- งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
 

5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.2 การว ิเคราะหก์ารกำหนดตำแหน ่ง 

       จากข้อ  8.1  โครงสร้าง   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจ
ที่จะด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในอนาคต 3 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการใดในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ และ
ปริมาณงาน และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูล ลงในกรอบ
อัตราก าลัง 3 ปี  

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  (ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) ได้มีมติ เห็นชอบให้ปรับ
ขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากขนาดกลาง เป็นประเภทสามัญ ปัจจุบันมี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายข้าราชการประจ า โดยก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน
ราชการ 1 หน่วยงาน มีบุคลากรในแต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  

1. ส านักปลัด    
1.1 พนักงานส่วนต าบล    7  อัตรา  
1.2 พนักงานจ้าง           13  อัตรา 

2. กองคลัง  
2.1 พนักงานส่วนต าบล 5 อัตรา 
2.2 พนักงานจ้าง  5 อัตรา 
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3. กองช่าง 
3.1 พนักงานส่วนต าบล 4 อัตรา 
3.2 พนักงานจ้าง  8 อัตรา 

4. กองการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
4.1 พนักงานส่วนต าบล 3 อัตรา 
4.2 พนักงานครู  4 อัตรา 
4.3 พนักงานจ้าง         14 อัตรา 

       5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   5.1 พนักงานส่วนต าบล   1  อัตรา 
                การก าหนดสายงานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ เพื่อพิจารณาปรับลด หรือเพิ่มอัตราก าลัง ในแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (บริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 คน เป็นผู้ดูแลบังคับบัญชา และมีหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้อ านวยการกอง )  4 ส่วนราชการ 
ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีสายงาน ในแต่ละส่วนราชการจ านวนคนที่
ประกอบไปด้วย พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง เพื่อน าเอาจ านวนคนมาเปรียบเทียบสัดส่วนการคิดปริมาณงานในแต่ละ
สายงาน ใช้วิธีคิดเพื่อได้ค่าปริมาณงานในภาพรวมและเมื่อน าปริมาณของแต่ละสายงานในภาพรวมที่ได้มาเปรียบเทียบการ
ก าหนดจ านวนอัตราคนในแต่ละสายงาน ดังตาราง   

ส่วนราชการ งาน 
จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน 
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง
ภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

บริหารงานทั่วไป 2 6 2 
งานกิจการสภา 1 1 - 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 - 
งานกฎหมายและคด ี 1 - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 - 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 1 2 - 
งานส่งเสริมการเกษตร - 1 - 

กองคลัง 

งานการเงิน 1 1 - 
งานบัญช ี - 1 - 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2 2 - 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ 1 1 - 

กองช่าง 

งานก่อสร้าง 2 1 - 
งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 1 1 - 
งานประสานสาธารณูปโภค  - 2 2 
งานผังเมือง 1 - 1 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 2 - - 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
งานกิจการโรงเรียน 

- 
4 

3 
6 

- 
5 
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เมื่อได้จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในแตล่ะส่วนราชการ แต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลโนนคูณ  ได้น าเอาจ านวนพนักงานแตล่ะสายงานที่มีในกรอบอัตราก าลัง มาก าหนดต าแหน่งตามทกัษะ  ความรู้
ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานตอบโจทย์ ยทุธศาสตร์การพัฒนา ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนคณูใน    5  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชมุชน 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เปา้ประสงค์ 
ต าแหน่งพนักงาน  
ทีก่ าหนดรองรบั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อ
ระบายน้ า  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ
ปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณ
ไฟบริเวณทางแยกต่างๆและย่านชุมชนเอื้อประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์ฯ/ผช.นักวิเคราะห์ 
- นายช่างโยธา/ผช.ช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- ผช.จพง.ประปา 
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
- คนงานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตรที่ยั่ งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

          
 

การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูก           
พืชสมุนไพรการพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนา
บุคลากรทางการเกษตรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมครบวงจร ตามแนว 
ทฤษฏีใหม่ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การจ าหน่ายสิ้นค้าการเกษตรการพัฒนาและจัดหา
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร    
- การเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  
ส่งเสริมการประกอบ อาชีพที่ยั่งยืน  และมรีายได้ที่
มั่นคง ส่งเสริมการออม สร้างเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักพฒันาชุมชน 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.ประชาสัมพันธ ์
- ผช.จพง.การเกษตร 
 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นิติกร 
- นักพัฒนาชุมชน ผช.นักพัฒฯ 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 
- ผช.จพง.ประชาสัมพันธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

- ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดูแลควบคุม บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ป้องกันโรคติดต่อ
การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยปลอดจากยาเสพติด  
ทั้งชุมชน  โรงเรียน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่  

- ปลัด อบต./รองปลัด อบต. 
- นักวิเคราะห์ฯ/ผช.นักวิเคราะห ์
- จพง.ป้องกันฯ/ผช.จพง.ป้องกันฯ 
- ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ 
- พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)  
- คนงานทั่วไป /นักการภารโรง 
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- ให้การศึกษากับเด็กก่อนวัยเรียน บริหารจัดการกับ
เด็ ก และ เย าวชน ใน พื้ น ที่   อนุ รั ก ษ์ ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรมศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริม
ภู มิปัญ ญ าท้ องถิ่ น  ส่ ง เสริ มด้ านการกีฬ าและ
นันทนาการและสิ่งเสริมการศึกษา นอกสถานศึกษา 
ให้กับเด็กและเยาชนนอกสถานศึกษา  
 

 - ปลัด อบต./รองปลัด อบต. 

 - ผอ.กองการศกึษาฯ 

- นกัวิชาการศกึษา 

- ผช.นวก.ศึกษา/ผช.นักสันทนาการ 
 - ผช.จพง.ธุรการ (กองการศึกษาฯ 
 - ผช.จพง.พัสดุ (กองการศึกษาฯ) 
- ครู /ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก 

33ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการที่ดี 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากร  ให้เงินเดือนค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน บรรจุแต่งตั้ง  สรรหา  พัฒนาในสังกัด   
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักจัดการงานทั่วไป 
-,นักทรัพยากรบุคคล 
- ผช.นักทรัพยากรบุคคล 

- สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงเครื่องมือ-
เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ  ควบคุมด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้  
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองคลัง 
- เจ้าพนักงานการเงินฯ 
- จพง.พัสด ุ
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- ผช.จพง.การเงินและบัญช ี
- ผช.จพง.พัสด ุ
- ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้

- รณรงคใ์ห้เยาวชนและประชาชนต่ืนตัวถึง
ความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ความต้องการ
การแก้ปัญหา  ประเมินผลและตรวจสอบได ้และ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 
- พนักงานจ้างทุกคน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาการ

บริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ  คู  
คลอง  หนอง  บึง แหล่งน้ าชลประทาน  ให้
สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี ฟื้นฟูและอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ป่าไม้  
แหล่งน้ าธรรมชาติ  ฯลฯ 
 

- ปลัด อบต. 
- รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ผช.นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
- นายช่างโยธา ,ผช.ช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ  
- ผช.จพง.การเกษตร 
- คนงานทั่วไป 



 

  
- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บรโิภค
การปรับปรงุภูมิทัศน์สถานที่ราชการ  สถานที่
ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน สนามกีฬา  
สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และมีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ 
 

 
 ปลัด อบต./รองปลัด อบต. 
- ผอ.กองช่าง  
- นายช่างโยธา/ผช.ช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ กองช่าง 
- จพง.ป้องกันฯ 
- ผช.จพง.ป้องกันฯ 
- ผช.จพง.ประปา/คนงานทั่วไป 
 

 -ให้บริการดูแลควบคุม บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและ
มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างย่ังยืน 
 

- ปลัด อบต./รองปลัด อบต. 
- นักวิเคราะห์ฯ 
- ผช.-นักวิเคราะห์ 
- นักประชาสัมพันธ ์
- พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)  
- คนงานทั่วไป  
- นักการภารโรง 
- แม่บ้าน 
-ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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กรอบอ ัตราก าล ัง 3 ป ีพ.ศ. 2564 – 2566 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนคณู  อ  าเภอยางชุมน้อย  จังหว ัดศรีะเกษ 

ล าดับ 

ท่ี 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อ ัตราตำแหน่งท ี่คาดวาจะต ้องใช้
ในช ่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน ้า 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

   2564 2565 2566 2564 2565 2566  

1 
 

2 
    

ปล ัดองค์การบรหิารส ่วนตำบล 
(น ักบริหารงานท ้องถ่ิน ระดับกลาง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

1 
 

1 
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- 
 
- 
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3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 
20 
21 

ส านักงานปลัด อบต. (1)  
ห ัวหน ้าส  าน ักปล ัด 
(น ักบริหารงานท ั่วไป ระดับต ้น)  
นิติกร (ชก.) 
นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 
น ักว ิเคราะห ์นโยบายและแผน (ชก.) 
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 
เจ้าพน ักงานธ ุรการ (ปง.) 
เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.)      
พนักงานจ ้างภารก ิจ 
ผู้ช่วยนักว ิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธ ุรการ  
ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ ์
พนักงานขับรถยนต์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
นักการภารโรง 
พ  นักงานจ ้างท ั่วไป 
คนงานทั่วไป 
แม่บ้าน 
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 ล าดับ 
ท่ี 

ส่วนราชการ กรอบ
อัตราก าลัง

เดิม 

อ ัตราตำแหน่งท ่ีคาดวาจะต ้องใช้
ในช ่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน ้า 

เพ่ิม/ลด หมายเหตุ 

   2564 2565 2566 2564 2565 2566  

 
22 

 
23 
24 
25 
26 

 
27 
28 
29 
30 

 
31 

 
32 
33 

   
  34 

35 
36 
37 
38 

 
39 

 
40 

 
41 
42 
43 

 
44 
45 
46 
47 

  48 
 

49 
 
  50 

กองคลัง  (2) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 
เจ้าพนกังานการเงนิและบัญชี (ชง.) 
เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ (ปง./ชง.) 
เจ้าพนกังานพัสดุ  (ปง.) 
เจ้าพนกังานธุรการ (ชง.) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
กองช่าง  (05)                 
ผู้อ านวยการกองชา่ง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
นายช่างโยธา (ชง.) 
เจ้าพนกังานธุรการ (ชง.) 
พนักงานจ้างภารกิจ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟา้ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
พนักงานจ้างทั่วไป 
คนงานทั่วไป 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (08)                      
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
เจ้าพนกังานธุรการ (ชง.) 
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 
ครู  
พนักงานจ้างภารกิจ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ผู้ดูแลเด็ก 
หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.) 
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กสถ.สรรหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
กสถ.สรรหา 
 
 
ว่างเดิม 
 

 รวมทั้งหมด     66 66 66 66 - - -  



 

 
9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ค าอธ ิบายหลักและว ิธ ีการค ิดภาระค ่าใช ้จ่ายด้านการบริหารงานบ ุคคล : ให้องค์การบริหารส่วนต าบล                
โนนคูณน าผลว ิเคราะห์ การกำหนดอ ัตรากำลัง มาคำนวณภาระค ่าใช ้จ่ายด้านการบริหารงานบ ุคคล เพ ื่อ ควบค ุมการใช ้จ่าย
ด้านการบร ิหารงานบุคคลไม ่ให้เก ินกว ่าร ้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี ้

(1) เ ง ินเดือน  ประกอบด้วย 
๑. เง ินเดอืน (ข ้าราชการ/พนักงานส่วนท ้องถ ิ่น/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ ้าง) 
๒. เง ินประจ าต าแหน่งของผูบ้ริหาร (ข ้าราชการ/พนักงานส่วนท ้องถ ิ่น) 
3. เง ินค ่าตอบแทนท ี่จ่ายนอกเหนือจากเง ินเดือน 
4. เง ินเพิ่มอ ื่นๆ ท ี่จ ่ายควบก ับเง ินเดอืน เช ่น 

- เง ินเพ ิ่มค ่าว ิชา (พ.ค.ว.) 
- เง ินเพ ิ่มพ ิเศษส าหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.) 
- เง ินเพ ิ่มพิเศษค ่าภาษามลาย ู(พ.ภ.ม.) 
- เง ินเพ ิ่มการครองช ีพช ั่วคราว 
- เง ินเพ ิ่มค ุณว ุฒ ิ
- เง ินประจ าต าแหน่งนติิกร (พ.ต.ก.) 
- เง ินว ิทยฐานะ 
- เง ินเพ ิ่มส าหรับต าแหน่งท ี่มีเหตุพ ิเศษของครูการศึกษาพ ิเศษ (พ.ค.ศ.) 
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๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ  

             การพัฒนาบุคลากร 
             การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนับเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนภารกิจและหน้าที่ ในขณะเดียวกัน
การปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ต้องรับผิดชอบงานเพิ่ม ต้องเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น หากไม่มีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปรับตัวให้ทัน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งอาจทําให้งานล่าช้า 
ผิดพลาด เกิดความเสียหายได้องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงได้กําหนดให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ 
ดังนี ้
  ๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานโดยตรง เช่น โครงสร้างของ
หน่วยงานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน สถานที่ราชการหรือ หน่วยงานที่ต้องติ ดต่อ
ประสานงาน 
 ๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน การ ปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะ 
 ๓. ด้านการบริหารงาน ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน การวางแผน               
การมอบหมายงาน การประสานงาน 
 ๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น 
มีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารที่ชัดเจน 
 ในการที่จะพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติให้ ประสิทธิภาพ              
และเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ได้กําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้ 
 ๑) การฝึกอบรม 
  ได้แบ่งวิธีการฝึกอบรมไว้ ๒ แนวทาง ดังนี ้
 - การอบรมในขณะปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอนแนะการถ่ายทอดแนวความคิดโดยมอบให้ ผู้บังคับบัญชาคอย
แนะนําดูแล หรือใช้วิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ การปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ ได้มีการศึกษาหาความรู้ 
 - การฝึกอบรมนอกสถานที่ทํางาน การเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือโครงการที่หน่วยงาน จัดเองหรือส่งไปเข้า
รับการอบรมในหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก 
 ๒) การดูงาน 
 ได้กําหนดแนวทางให้บุคลากรได้มีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงาน และวิธีปฏิบัติงานของราชการ และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งเป็นหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน 
 นอกจากการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานแล้ว ยังกําหนดให้มีการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนําผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การให้รางวัลประจําปี และค่าตอบแทนอื่นๆ 
 และจากแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ รวมถึงการกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร ดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงได้กําหนดเป็นแผนพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลที่ ก.อบต.กําหนด ซึ่งจะ ประกอบด้วย 
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 ๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล จะทําให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการนําไปใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในความรับผิดชอบต่อไป 
 ๒. เป้าหมายการพัฒนา 
  เป้าหมายในการพัฒนาแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
  ๒.๑ กลุ่มสายงานผู้บริหารในทุกระดับ 
     ๒.๒ กลุ่มสายทั่วไปและสายวิชาการในทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
 ๓. หลักสูตรการพัฒนา หลักสูตรในการพัฒนาประกอบด้วย 
     ๓.๑ หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
     ๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
    ๓.๓ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของานในแต่ละตําแหน่ง  
  ๓.๔ หลักสูตรด้านการบริหาร 
     ๓.๕ หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 ๔. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
   วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลจะเป็นหน่วยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเป็นและเหมาะสม ดังนี ้
   ๑. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน 
ตําบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการใหม่ 
   ๒. การฝึกอบรม อาจดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน ส่วน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครอง
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
   ๓. การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ 
เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล 
จังหวัดศรีสะเกษ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   ๕. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน  
   ๖. การให้คําปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
   ๗. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตําบลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ระยะเวลา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๕. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหรืองบประมาณสนับสนุนฯ  
 ๖. การติดตามประเมินผล 
 ให้มีการประเมินผลผู้ได้รับการพัฒนาทั้งก่อนและหลัง การพัฒนาตามวิธีการที่หลักสูตรกําหนด 
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๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
 องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ มีการบริหารองค์กรโดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกรอบบริหารจัดการ จึงได้กําหนดมาตรฐานและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ใช้ยึดถือเป็น หลักการและแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน ดังนี ้
 ๑. ดํารงชีพให้เหมาะสมกับฐานะ 
  - รู้จักประมาณการรายจ่าย 
  - ไม่ฟุ่มเฟือย 
  -ไม่สุรุ่ยสุร่าย  
 ๒. มีคาระวธรรม 
  - มองเห็นคุณค่าและความสําคัญของผู้อื่นเสมอ 
  - ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อ ถูกต้อง เหมาะสมด้วยความจริงใจ 
  ๓. ปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ ๕ ประการ คือ 
  - กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง  
  - ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ  
  - โปร่งใส  
  - ไม่เลือกปฏิบัต ิ
  - มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ทั้งนี้ โดยที่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจําเป็นต้องทํางานร่วมกันหลายฝ่าย ฉะนั้น เพือ่ให้
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ มีความประพฤติที่ดี สํานึกในหน้าที่สามารถ ประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น จึงสมควรให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล โนนคูณ มี
จรรยาบรรณไว้เป็นประมวลความประพฤติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็น ที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป ดังนี้  
        จรรยาบรรณาต่อตนเอง 
 ข้อ ๑. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้ เหมาะกับการ
เป็นข้าราชการ 
 ข้อ ๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความซื่อสัตย์
และไม่แสวงประโยชน์ โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
 ข้อ ๓. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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       จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 ข้อ ๑. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและ
ปราศจากอคต ิ
 ข้อ ๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลัง ความสามารถ 
รอบคอบ ขยันหมั่นเพียรถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน เป็นสําคัญ 
 ข้อ ๓. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการ ให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที ่
 ข้อ ๔. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่าง
ประหยัด คุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญชูนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  
       จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 ข้อ ๑. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งให้ความคิดเห็นการช่วยทํางานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
 ข้อ ๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา จึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาทั้ง
ในด้านการปฏิบัติงานขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของ 
 ข้อ ๓. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้ง ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ข้อ ๔. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย ความสุภาพ
มีน้ําใจ 
 ข้อ ๕. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงละเว้นจากการนําผลการของผู้อื่นมาเป็นของตน 
       จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 ข้อ ๑. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกําลัง ความสามารถด้วย
ความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อมีน้ําใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ ปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือ บุคคล ซึ่งตนทราบว่ามีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
 ข้อ ๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
          ข้อ ๓. พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลโนนคูณ จึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่ห์หาจากผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น
หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติ วิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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          ประกาศคณุธรรม  จริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนคูณ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็น 
ไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 

********************************************** 
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ส านกังานปลัด อบต. 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

 

 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1) 
- งานการเงิน 

- งานบัญช ี

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(1) 
- งานก่อสร้าง 

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานผังเมือง 

 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)(-) 
- งานบริหารการศึกษา 

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- งานกิจการโรงเรียน 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
(นกับริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)(1) 

 

   แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1) 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1) 
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หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1) 

 

                                                                        

                                                                      

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั 

 อ านวยการท ้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนกังานจ้าง  

รวม 

ภารกจิ ท่ัวไป* 
ต้น กลาง สงู ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ 

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

จำนวน    1 - - - 4
=
3 

- - 1 1 - -     11 2 20 

งานบริหารทั่วไป 

- นักจัดการงานทั่วไป (ชก./ชพ.) (1) 
- จพง.ธุรการ (ปง./ชง.) (1) 
- ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์(1) 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1) 
- ผู้ช่วย จพง.ธุรการ (2) 
- พนักงานขับรถยนต ์(1) 
- นักการภารโรง(1) 
- คนงานทั่วไป (1)* 
- แม่บ้าน (1)* 
 

งานนโยบายและแผน 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(ชก./ชพ.) (1)     
-ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย              
 และแผน (1)   

งานกฎหมายและคดี 

-นิติกร (ชก./ชพ.) (1) 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- เจ้าพนักงานป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย               
  (ชง./อส) (1) 
- ผู้ช่วย.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) 
 

 

โครงสร้างส านักงานปลัด อบต. 

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

-นักพัฒนาชุมชน  (ชก/ชพ) (1) 
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(1) 
-ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน (1) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร (1) 
 

41 

งานกิจการสภา อบต. 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก./ชพ.) (1)     
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1)   
 
 

 



 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น(1) 

 

 

 

)  

 

 

  

 

              

 

 

 

 

ระดบั 

อ านวยการท ้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนกังานจ้าง  

รวม 

ภารกจิ ท่ัวไป* 
ต้น กลาง สงู ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ 

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

จำนวน    1 - - - - - - 1 2 - - 5 - 9 

งานการเงิน 

-เจ้าพนักงานเง ินและบ ัญชี  (ชง./อส.) (1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) 

งานบัญชี 

-ผู้ช่วย จพง. การเงินและบ ัญชี (1) 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- เจ้าพน ักงานพัสดุ (ปง./ชง.)  (1) 
-   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด(ุ1) 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 - เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) (-)  
 - เจ้าพนักงานธุรการ (ชง./อส.)(1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (2) 
 

โครงสร้างกองคลัง 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

            

                                                                                                                           

                    

 

ระดบั 

อ านวยการท ้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป  

ลูกจ้าง 

ประจ า 

พนกังานจ้าง  

รวม 

ภารกจิ ท่ัวไป* 
ต้น กลาง สงู ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ 

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

จำนวน    1 - - - - - - - 3 - - 5 3 12 

งานก่อสร้าง 

- นายช่างโยธา (ชง./อส.) (1) 

- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง./อส.)  (1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- ผู้ช่วยนายช ่างโยธา (1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (1) 

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(1) 

- คนงานทั่วไป (2)* 

โครงสร้างกองช่าง 

งานผังเมือง 

- นายช่างโยธา (ชง./อส.) (1) 

- คนงานทั่วไป(1)* 
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ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (-) 

    

 

 

 

                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

ระดบั 

อ านวยการท ้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป  

ครู 

พนกังานจ้าง  

รวม 

ภารกจิ ท่ัวไป* 
ต้น กลาง สงู ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ 

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

จำนวน    - - - - - - - - 1 - 4 9 5 19 

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา   
และวัฒนธรรม 

-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(1) 
-ผู้ช่วยนักสันทนาการ(1) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

 

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา (ปง./ชง.)(-) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ชง./อส.) (1) 

 งานกิจการโรงเรียน 

- ครู (4) 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ (4) 
- ผู้ดูแลเดก็ (5)* 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
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