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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566  

……………………………………………………………………… 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้รายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  ในการดำเนินการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 นั้น 

บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีมติเห็นชอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
พ.ศ.2564-2566  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยแล้ว  ใน
การประชุม  ครั้งที่  1/2566  ลงวันที่  26 มกราคม  2566 เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนการใช้อัตรากำลังคน  
พัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยจึงประกาศใช้แผนแผนอัตรากำลัง 
3 ป ีพ.ศ.2564-2566 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   2  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
  

ร้อยตำรวจเอก   
(ดำรงค์  เหรียญตะคุ) 

                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 – 2566 โดยมีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน มีการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้เป็น
ระดับที่สูงขึ้น การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้ เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง  พัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ให้
สามารถดำเนินการตามภารกิจ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลังใช้ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล สามารถคาดคะเนได้ว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าจะมีการใช้
อัตรากำลัง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงาน ภารกิจ
หลัก และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  อีกทั้งเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนา
บุคคล เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
น้อย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)           
พ.ศ.2565  เพ่ือกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งให้ เป็นระดับที่สู งขึ้น ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ                  
ลงวันที่  7  เมษายน  2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 
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      ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.อบต.) กำหนด 
      ๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำ
แผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจ
หน้าที่และภารกิจของขององค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
 1.3 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กำหนดเพ่ือเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความ
เหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากำหนด เป็นประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)   

 1.4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

  1.5 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จึงได้จัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
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2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน 
    ๒.๒ เพ่ือให้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง 
โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ สามารถตรวจสอบการกำหนด
ตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
    ๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง   การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
    ๒.๕ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อยเกิดประโยชน์ต่อประชาชน                  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการ
ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี
    ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร         
งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
 
  3. กรอบแนวคดิในการจดัทำแผนอตัรากำลัง 3 ปี  

 3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เพ่ือให้การดำเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  บรรลุผลตามภารกิจที่ตั้งไว้  จึงจำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงาน
ต่างๆให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ โดยพิจารณาลักษณะงานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและ
ตรงตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ จึงต้องพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตาม
ทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องแผนอัตรากำลังคนให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
   3.2 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายของกำลังคน : Supply pressure  เป็นการนำประเด็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  กำหนดตำแหน่งสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยใน
ส่วนนี้ต้อองคำนึงถึง 
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     3.3.1 การจัดระบบชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงานใน
แต่ละประเภท เพ่ือให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้วการจัดประเภท
และลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนการทำงานขององค์กร ดังนั้นในการกำหนด
อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การ ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า 
อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น การกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้าน
ช่าง หรืองานบริการ บางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้ดังนั้น การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการกำหนดคำนวณ อัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานแต่ละส่วน ราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานหรือไม ่เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ 
หรืองานของหน่วยงานอี่น ก็มีความจําเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  
 ๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นการนําผลลัพธ์ที่
พึง ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ต้องใช้สําหรับการ
สร้าง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานใน
ปัจจุบันและ ในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกําหนด/เกลี่ย
อัตรากําลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรอย่างสูงสุด  
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วน ได้ส่วนเสียหรือนําประเด็นต่างๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน 3 
ประเด็น ดังนี้  
   3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ 
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกําหนดโครงสร้างที่มากเกินไป
จะทํา ให้เกิดตําแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วน
ราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความ
เหมาะสมมาก น้อยเพียงใด  
   3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการ สูงอายุจํานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากํ าลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุ ของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การปรับตําแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ตําแหน่งที่จะ เกษียณอายุไป เป็นต้น 
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    3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน 
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ 
อาจ ทําให้การกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนี้ เป็น
กระบวนการ นําข้อมูลของอัตรากําลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจํานวนกรอบ
อัตรากําลังของ งานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ตำบล ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐาน ที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากําลังของแต่ละองค์กรใน
ลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจํานวนและการ กําหนดตําแหน่งคล้ายคลึงกันได้  
 3.8 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน 
โดยต้องได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกําหนดกรอบอัตรากําลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม เกลี่ย หรือลดจํานวนกรอบ 
อัตรากําลงเป็นสําคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังที่เป็น 
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกําหนดตําแหน่งที่ เหมาะสม (Right Jobs) 
มากกว่าการเพ่ิม/ลดจํานวนตําแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกําหนดกรอบ
ตําแหน่งใน ประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน 
ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุน ไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทํางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการ
วิเคราะห์ในสาย อาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืนก็กําหนดตําแหน่งในงานลักษณะะนี้เป็น
ตําแหน่งประเภท วิชาการ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกําหนดกรอบอัตรากําลังในลักษณะงานนี้
เป็นตําแหน่งประเภท วิชาการ โดยไม่ได้เพ่ิมจํานวนตําแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์ อัตรากําลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการสามารถมีข้อมูลเชิง วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสําหรับการวางแผนกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสมตาม 4 ภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าว
จะทําให้ส่วนราชการ สามารถนํา ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น  
 - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทําให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ย อัตรากําลังระหว่างหน่วยงาน  
 - การจัดทํากระบวนการจริง (Work Process) จะทําให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนําไปใช้วัด 
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนําผลการจัดทํา  
กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะ
นําไปสู่ การใช้อัตรากําลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะทําให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน  
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/ลดลง 
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4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  
                  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยอยู่ ในเขตพ้ืนที่ การปกครองของอำเภอกันทรารมย์           
จังหวัดศรีสะเกษ  มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ  10 หมู่บ้าน  มีประชากรในพ้ืนที่ 4,455 คน ชาย 2,224 คน 
หญิง 2,231 คน จำนวนครัวเรือน 1,156 ครัวเรือน มีเนื้อที่ 57 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 35,625  ไร่  
ประชากรส่วนมาก  ประกอบอาชีพ  ทำนา  ทำสวน  เป็นอาชีพหลัก   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย         
มีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยมิได้มีเพียงหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต   พัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  วัตถุประสงค์หลักก็คือ  ต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ 
ที่ดี   โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้วิเคราะห์สภาพปัญหา
ในตำบลเมืองน้อยโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพปัญหา 

(1) ปัญหาการคมนาคมบางหมู่บ้านไม่สะดวก 
(2) ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
(3) ปัญหาโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่สะดวก  ขาดแคลนโทรศัพท์สาธารณะ 
      ในหลายหมู่บ้าน 
(4) ปัญหาถนนเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
(5) มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
(6) ไม่มีแหล่งเก็บน้ำไว้สำหรับการอุปโภค- บริโภค 

ความต้องการ 
(1) ปรับปรุงก่อสร้างถนน ไฟฟ้า การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
(2) ก่อสร้างถนนในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ 
(3) จัดสร้างระบบประปาเพ่ืออุปโภค- บริโภคในพื้นที่ 
(4) จัดหาแหล่งเก็บน้ำไว้สำหรับการอุปโภค- บริโภค 

4.2 ด้านเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหา 

(1) ราษฎรส่วนใหญ่ในวัยแรงงานไม่มีงานทำ 
(2) ปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ำทำให้ขาดรายได้ 
(3) ปัญหาเรื่องที่ทำกินเกิดการอพยพแรงงาน 
(4) ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

ความต้องการ 
(1)  ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
(2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขผลผลิตด้านการเกษตรราคาต่ำเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแผนที่ชุมชนให้แก่ประชาชน 
(4) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ

เพ่ิมรายได้ 
(5) จัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่ 
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4.3 ด้านสังคม 
สภาพปัญหา 

(1) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(2) ปัญหาในการแวดระวังภัยต่างๆ อาสาสมัครต่างๆ ยังอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็น

ระบบ 
(3) ปัญหาขาดอุปกรณ์ในการป้องกันสาธารณภัยเช่นรถน้ำรถดับเพลิง 
(4) ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยแรงงาน 
(5) ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(6) สถานีอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
(7) ราษฎรขาดความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(8) เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 

ความต้องการ 
(1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพ้ืนที ่
(2) อบรมหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ ในพ้ืนให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ 
(3) จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันสาธารณภัยเพิ่มเติมให้มีความทันสมัย   
(4) จัดหาอบรมอาชีพให้ประชาชนในวัยแรงงาน 
(5) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(6) ประสานสถานีอนามัยจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน 
(7) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
(8) ประสานสาธารณสุขอำเภอจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้าบริการประชาชน 

4.4 ด้านการเมืองการบริหาร 
สภาพปัญหา 

(1) ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

(2) อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานไม่ทันสมัย 
(3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(4) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก 
(5) ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ความต้องการ 

(1) จัดอบรมและส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน
ส่วนตำบลเพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

(2) จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้ทันสมัย 
(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดบริการออกบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ยากลำบาก 
(5) จัดอบรมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 

(1) การเผาป่าเพ่ือทำการเกษตรของราษฎร 
(2) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(4) ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
(5) ขาดการจัดทำทะเบียน  ป้ายเขตที่สาธารณะ  และสิ่งแวดล้อม 
(6) ขาดการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ  และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(7) การใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม 

ความต้องการ 
(1) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตสำนึกร่วมในการรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) จัดระบบการจัดการแก้ไขมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
(5) จัดทำทะเบียน  ป้ายเขตที่สาธารณะ  และสิ่งแวดล้อม 
(6) จัดทำโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ  และส่งเสริมการปลูกป่าปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
(7) รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม 

4.6 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
สภาพปัญหา 

(1) ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไม่ทั่วถึง 
(2) ปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอน 
(3) ปัญหาสนามกีฬาเพ่ือการฝึกซ้อมไม่ได้มาตรฐาน 
(4) ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านกีฬา 
(5) เยาวชนเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้รับการศึกษาต่อ 
(6) ขาดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเช่นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
(7) การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

ความต้องการ 
(1) จัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ทั่วถึง 
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ 
(3) จัดสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
(4) สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 
(5) จัดหาทุนการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้ศึกษาต่อ 
(6) สนับสนุนกิจกรรมและส่งส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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 5. ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นั้นเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อย จะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ยังได้
เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไป                
ตามมาตรฐานการศึกษาส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น 

จุดแข็ง  (Strength – S) 
1. อำนาจหนา้ที่โครงสรา้งและการแบ่งงาน 

  การแบ่งงานในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 1 สำนัก 3 กองแต่ละส่วนแบ่งเป็นงานพร้อมมีภารกิจ              
ที่รับผิดชอบชัดเจนตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ทุกส่วนงานมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน ภายใต้การควบคุม
ตรวจการตามลำดับขั้นจากหัวหน้าส่วน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีการ
กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของงานได้ มีโอกาสผิดพลาดน้อย 

  โครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน มีการแบ่งมอบอำนาจตามภาระหน้าที่ เป็นการกระจายอำนาจจาก
ระดับบนลงสู่ระดับล่าง มอบการตัดสินใจภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีแนวทางเป็นไปภายใต้
กฎหมาย เปน็การเพ่ิมความคลอ่งตัวในการจดัการ สามารถติดตามประเมินผลได้ในสว่นหนึ่ง    

 
2. ระบบงาน ระบบการวางแผนโครงการ 

   ระเบียบ กฎหมายบางตัวเอ้ือให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่น ตาม
ศักยภาพของตนเอง ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของคนในชุมชน ในรูปการจัดทำเป็นโครงการ/
กิจกรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชนจากการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาฯ และการจัดทำแผนชุมชนในทุกปี 
   ระบบงานมีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากงานแต่ละงานมีคู่มือและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแสดงเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และมีตำแหน่งที่เกื้อกูลกันสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหรืองานอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
ได้ เมื่อบุคลากรงานใดงานหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่อยู่ 
 

3. การบริหารงานบคุคล 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มากขึ้น
และชัดเจน ทำให้การบริหารบุคลากรเป็นไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนระดับ ตลอดจน
การเปิดรับพนักงานจ้าง เมื่อมีภาระงานที่เพ่ิมข้ึนจากงานประจำของแต่ละงาน ทั้งนี้อยู่ภายใต้ กฎหมายที่กำหนดไว้
องค์การบริหารส่วนตำบล มีการปรับปรุงอัตรา/ตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้ตรงกับแผนอัตรากำลัง 
โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก คุณภาพของงาน และปริมาณงาน 
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงกับ
สายงานและตำแหน่งหน้าที่ เพราะผ่านกระบวนการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งตามมาตรฐานของคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนตำบลจังหวัดนั้น ๆ ที่เปิดสอบคัดเลือก และเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ โดยการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาเพ่ิมเติม 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯ 
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 จุดอ่อน (weak - W) 
1. ดา้นการเงินการคลังและงบประมาณ 

    เงินรายได้ไม่เพียงพอกับการบรหิารจัดการ และการพัฒนาพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ (ภาระหน้าที่ทีจ่ะต้องทำ
ต้องใช้งบประมาณมากกว่างบประมาณรายรับในแต่ละปี) จากโครงสร้างของเงินรายได้ตามงบประมาณประจำปี  
เห็นได้ชัดว่าแหล่งที่มาของรายได้องค์การบริหารสว่นตำบล มาจากภาษีจัดสรรและเงินอุดหนนุจากภาครัฐเป็นหลัก ซ่ึง
องค์การบริหารสว่นตำบลมีรายได้จากกิจการหรือทรัพย์สินน้อยมาก การจัดเก็บภาษีอากรในแต่ละปีมีเงินรายได้จาก
ภาษีบำรุงท้องที่และภาษโีรงเรอืนเท่านั้น เปน็เงินจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับตำบลใกลเ้คียงอ่ืนๆ เนื่องจากแหล่ง
ที่ตั้งของตำบล สภาพภูมิศาสตร์เอ้ือต่อการทำเกษตรกรรม แต่ไม่เอ้ือในการทำธุรกิจพาณิชย์อื่นๆ องค์การบรหิารสว่น
ตำบล จึงมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการที่จะพัฒนา (หลังหักรายจ่ายประจำ) ทำให้มโีครงการ/
กิจกรรม ที่ค่ังค้างสะสมมานานตั้งแต่จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อขาดงบประมาณ ทำให้มีปัญหาด้านต่างๆ 
ตามมาอีกมาก เช่น การจดัหาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและด้านอ่ืน ๆ ที่จำเป็น การขาดความพรอ้มในด้านอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ทำใหก้ารบริการเกิดความล่าช้า   

  2. ดา้นการบริหารและการวางแผนพัฒนา 
การบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่ขาดประสิทธิภาพเนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่มาจากกระบวน การ

จัดทำแผนพัฒนาอบต. มีจำนวนมากกว่างบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด 

    3. การบริหารงานบคุคล 
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล ขาดความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทำใหเ้กิดความล่าช้าและการทำงานซำ้ซ้อน 

  4. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใ้นการบริหาร 
    1) ขาดเครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่ ที่จะนำมาใช้งาน สำหรับที่มีใช้งานปัจจบุัน
ทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพตำ่ ไม่เอ้ืออำนวยความสะดวก และมีจำนวนไม่เพียงพอกับความจำเป็น ต้องใช้งาน 
  2) ไม่มีแผนปรบัปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย (Network) ในระยะยาวทั้งในด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Hardware and Software) และด้านเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดประสิทธิภาพในอนาคต และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

 โอกาส (Opportunity - O) 
1. กฎหมาย พรบ. และระเบียบต่างๆ  

  1) องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอิสระในการบริหารจัดการและการพัฒนาพ้ืนที่ สามารถบริหาร
งบประมาณงาน และกำลังคน ได้ตามศักยภาพ และภายใต้กฎหมายที่กำหนดนโยบายรัฐบาลส่งเสริมและ  สนับสนุนใน
การพัฒนาตำบลให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนรว่มในการ
จัดการชุมชนเปน็หนว่ยงานราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สดุ มีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของประชาชนใน
ตำบลเปน็อย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นเร่งดว่นเมื่อประชาชนประสบภัยฉุกเฉินได้อย่าง
ทันท่วงที ความสามัคคีของประชาชนในตำบลเอ้ือให้มีส่วนรว่มจากทุกภาคสว่นในการดำเนนิงานพัฒนาตำบล รวมถึงทำ
ให้สภาองค์การบริหารตำบลมีเสถียรภาพการปฏริูประบบราชการแบบบูรณาการ ทำให้การบริหารจัดการและพัฒนา
ตำบลเปน็ไปตามกระบวนการสง่เสริมการมีสว่นรว่มลักษณะชมุชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและ
วัฒนธรรม เปน็เอกภาพและยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  ทั้งในด้านภาษาถิ่น ศาสนา และชุมชนญาติพ่ีน้อง ที่มีความเป็น
กันเองและกลมเกลียวกันภายในกลุ่ม  
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อุปสรรค   (Threat- T) 
   1. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
   ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ทำให้เด็กและ
เยาวชน รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มาใช้ในชีวิตประจำวันที่ผิด ๆ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม
ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ -การไม่ศึกษาต่อ ทำให้ภาคราชการต้องใช้
งบประมาณจำนวนมากเพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้เสียโอกาสที่จะเอางบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาพื้นที่ด้าน
อ่ืน ๆ  

2. งบประมาณจัดสรรและงบอุดหนุน 
   รัฐบาลมีแนวโน้มลดงบประมาณจัดสรร และงบอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้
องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาน้อยลง  

3. นโยบายรัฐบาล 
มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง ทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ นโยบายเปลี่ยนไป

ตามยุคตามสมัยและวาระทางการเมือง ทำให้การพัฒนาในบางด้านไม่ต่อเนื่องขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบางตัวไม่มีความความยืดหยุ่น ไม่เหมาะสม ไม่

สอดคล้องกับภารกิจ 
การวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ . 2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ           
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบลใช้เทคนิค SWOT เข้า
มาช่วยทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามในการดำ เนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบลนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนด
แบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2)  ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
(4)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3)) 
(5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
(6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

 

 

 

 



 

 

-11- 
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
(2)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
(3)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 (มาตรา 68 (4)) 
(4)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 (มาตรา 16 (10)) 
(5)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(มาตรา 16 (2)) 
(6)  การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (มาตรา 16 (5)) 
(7)  การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
(2)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68 

(8)) 
(3)  การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
(4)  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา 16 (17)) 
(6)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

5.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
(3)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4)  ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
(7) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

(1) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา 67 (7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
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5.6 ด้านการศาสนาศิลปะวัฒนาธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67 (8)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
(4) การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 (มาตรา 17 (18) 
 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร    
ให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน(มาตรา 16 (16)) 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของอปท. (มาตรา 17(3)) 
(4)  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17 (16)) 
 

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบลนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ 

 
 
 

หมายเหตุ : มาตรา 67 มาตรา 68  หมายถึง มาตรากฎหมายตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลพ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546 
มาตรา 16 และ17 หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
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๖.  ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ 
 

        ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะดำเนินการ 

ภารกิจหลัก 
(๑) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเช่น ถนน สะพาน เป็นต้น 
(๒) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น 
(๓) การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
(๔) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร 
(๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๘) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ราษฎร 
(๙) การฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
(๑๒) การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง 
(๑๓) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
(๑๔) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ภารกิจรอง 
(๑) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
(๒) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(๔) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๕) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น 
(๖) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
(๗) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
(๘) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า 
(๙) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๑๑) การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑๒) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของราษฎร 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ไดก้ำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  5 ส่วน ได้แก่  

1) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2) กองคลัง  
3) กองช่าง  
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5) หน่วยตรวจสอบภายใน 

   ทั้ งนี้  ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการจำนวนทั้ งสิ้น   23  อัตรา ลูกจ้างประจำ         
จำนวน  1  อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  12  อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  3  อัตรา          
รวมกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน  39  อัตรา เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น และแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตำบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลจากเดิมให้เป็นไป
ตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภท
องค์การบริหารส่วนตำบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ ระดับสูง และประเภทพิเศษ  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ    
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วน
ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด       
ศรีสะเกษในการประชุมครั้งที่ 6 /2563 เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2563 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองน้อย (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ และได้จัดทำโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2563) เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญแล้ว และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะ
เกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 25  มีนาคม  2564 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง 
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8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 

 

8.1 โครงสร้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจ
หน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.สำนักงานปลัด อบต. 

๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
-  งานสารบรรณ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกตั้งและทะเบยีนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
-  งานงบประมาณ 

๑.๓  งานนิติการ 
        -  งานกฎหมายและคด ี
        -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
        -  ข้อบัญญัติและระเบียบ 
๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        -  งานอำนวยการ 
        -  งานป้องกัน 
        -  งานฟ้ืนฟู 
1.5 งานกิจการสภาอบต. 
  -     งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
  -     งานการประชุม 
  -     งานอำนวยการและประสานงาน 
๑.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
        -  งานสุขาภิบาลอาหารสถานท่ีประกอบ 
        -  งานควบคุมและจดัการคณุภาพ 
         สิ่งแวดล้อม 
๑.7 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     -   งานอนามัยชุมชน 
     -   งานป้องกันยาเสพติด 
     -   งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

๑. สำนักงานปลัด อบต. 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 

-  งานสารบรรณ 
-  งานบริหารงานบุคคล 
-  งานเลือกตั้งและทะเบยีนข้อมูล 
-  งานตรวจสอบภายใน 

๑.๒  งานนโยบายและแผน 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานวิชาการ 
-  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ ์
-  งานงบประมาณ 

๑.๓  งานนิติการ 
        -  งานกฎหมายและคด ี
        -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ ์
        -  ข้อบัญญัติและระเบียบ 
๑.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        -  งานอำนวยการ 
        -  งานป้องกัน 
        -  งานฟ้ืนฟู 
1.5 งานกิจการสภาอบต. 
  -     งานระเบียบข้อบังคับประชุม 
  -     งานการประชุม 
  -     งานอำนวยการและประสานงาน 
๑.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        -  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
        -  งานสุขาภิบาลอาหารสถานท่ีประกอบ 
        -  งานควบคุมและจดัการคณุภาพ 
         สิ่งแวดล้อม 
๑.7 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
     -   งานอนามัยชุมชน 
     -   งานป้องกันยาเสพติด 
     -   งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
๑.8 งานรักษาความสะอาด 
  -   งานรักษาความสะอาด 
  -   งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
  -   งานส่งเสริมและเผยแพร ่
๑.๙ งานสังคมสงเคราะห ์
  -  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรีคนชรา 
      และคนพิการ 
  -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
  -   งานข้อมูล 
๑.10 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
       -  งานฝึกอบรมอาชีพ 
       -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
       -   งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
๑.11  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานวิชาการเกษตร 
      -  งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
      -  งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๑๐ งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
   -  งานข้อมูลวิชาการ 
   -  งานบำบัดน้ำเสีย 
   -  งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

๒. กองคลัง 
๒.๑. งานการเงิน 
  -   งานการเงิน 
  -   งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
  -   งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  -   งานเก็บรักษาเงิน 
๒.๒  งานบัญช ี
  -  งานการบัญช ี
  -   งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
  -   งานงบการเงินและงบทดลอง 
  -   งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  -   งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า 
-  งานพัฒนารายได ้

  -  งานควบคุมกิจการค้าและ ค่าปรับ 
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรดัรายได ้

๒.๔  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 -  งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนท่ีภาษี 
 -  งานพัสดุ 
 -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครภุณัฑ ์

 

๑.8 งานรักษาความสะอาด 
  -   งานรักษาความสะอาด 
  -   งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
  -   งานส่งเสริมและเผยแพร ่
๑.๙ งานสังคมสงเคราะห์ 
  -  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรีคนชรา 
      และคนพิการ 
  -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
  -   งานข้อมูล 
๑.10 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
       -  งานฝึกอบรมอาชีพ 
       -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
       -   งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ 
๑.11  งานส่งเสริมการเกษตร 
      -  งานวิชาการเกษตร 
      -  งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
      -  งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๑2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
   -  งานข้อมูลวิชาการ 
   -  งานบำบัดน้ำเสีย 
   -  งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด 

๒. กองคลัง 
๒.๑. กลุ่มงานบริหารงานคลัง 
 -  งานการคลัง  
 -  งานการเงนิ 

   -  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
  -   งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  -   งานเก็บรักษาเงิน 
  -  งานการบัญช ี
  -   งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
  -   งานงบการเงินและงบทดลอง 
  -   งานแสดงฐานะทางการเงิน 
  -   งานพัสดุ 
 -  งานทะเบียนทรัพย์สิน 
  -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดคุรุภณัฑ ์
๒.2 กลุ่มงานพัฒนารายได้ 
 -    งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและคา่เช่า 
  -   งานพัฒนารายได ้
  -   งานควบคุมกิจการค้าและ คา่ปรับ 
-   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรดัรายได ้
-   งานแผนที่ภาษี 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
๓. กองช่าง 

๓.๑ งานก่อสร้าง 
   -  งานก่อก่อสร้างและบูรณะถนน 
   -  งานก่อสร้างสะพาน เชื่อมทดน้ำ 
   -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  -  งานประเมินราคา 
  -   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -   งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
  -  งานประสานกิจการประปา 
  -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  -  งานระบายน้ำ 
๓.๔ งานผังเมือง 
  -   งานสำรวจและแผนท่ี 
  -   งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -   งานควบคุมทางผังเมือง 

๔. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารการศึกษา 
    -งานบริหารงานท่ัวไป 
   -งานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
   -งานจัดทำงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
   -งานบริหารการศึกษานอกระบบ 
   -งานบริหารงานศึกษาตามอัธยาศัย 
   -งานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
  -  งานจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ เยาวชน 
4.3 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 
  -   งานส่งเสริมการศึกษา 
-  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
4.4 งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
-  งานพิธีทางศาสนาภูมิปัญญาและ 

      ประเพณีท้องถิ่น 
4.5 งานส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
-  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการใน
ท้องถิ่น 
-งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 

๓.กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง 
   -  งานก่อก่อสร้างและบูรณะถนน 
   -  งานก่อสร้างสะพาน เชื่อมทดน้ำ 
   -  งานข้อมูลก่อสร้าง 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  -  งานประเมินราคา 
  -   งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  -   งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓.๓  งานประสานสาธารณูปโภค 
  -  งานประสานกิจการประปา 
  -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
  -  งานระบายน้ำ 
๓.๔ งานผังเมือง 
  -   งานสำรวจและแผนท่ี 
  -   งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -   งานควบคุมทางผังเมือง 

๔ . กองการศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม 
๔.๑  งานบริหารการศึกษา 
    -งานบริหารงานท่ัวไป 
   -งานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
   -งานจัดทำงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
   -งานบริหารการศึกษานอกระบบ 
   -งานบริหารงานศึกษาตามอัธยาศัย 
   -งานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  ๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
  -  งานจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ เยาวชน 
4.3 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 
  -   งานส่งเสริมการศึกษา 
-  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
4.4 งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
-  งานพิธีทางศาสนาภูมิปัญญาและ 

      ประเพณีท้องถิ่น 
4.5 งานส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
-  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการใน
ท้องถิ่น 
-งานอ่ืนๆที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
-การประเมินประสิทธิภาพการวางระบบ
ควบคุมภายใน 
- การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-การตรวจการดำเนินงานการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
-การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ 
-งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
-การประเมินประสิทธิภาพการวางระบบ
ควบคุมภายใน 
- การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-การตรวจการดำเนินงานการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
-การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ 
-งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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8.2 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้นำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบ
อัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้  

 
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566  

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ที่ 

  กรอบ อัตราตำแหน่งที่คาดว่า 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุส่วนราชการ อัตรา จะต้องใช้ในช่วงระยะ 

  กำลังเดมิ เวลา ๓ปี ข้างหน้า 

    2564 2565 2566 2564 2565 2566 
1 ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 1 1 1 1 - - -   
2 รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
 สำนักงานปลัด (01)                 

3  หัวหนา้สำนกัปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) 1 1 1 1 - - -  
4 นิติกร (ชก.) 1 1 1 1 - - -  
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) 1 1 1 1 - - -   
6  นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 1 1 1 - - -   
7 นักพัฒนาชุมชน (ชก.) 1 1 1 1         
8  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) 1 1 1 1 - - -   
 ลูกจ้างประจำ                 

9 นักจัดการงานทัว่ไป 1 1 1 1 - - -   
 พนักงานจ้าง                  

10 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 1 1 1 - - -  
11 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 2 2 2 - - -   
12 ภารโรง ๑ 1 1  - - -  
13 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ๑ 1 1 1 - - -  
14 พนักงานขับรถยนต์  (ผู้มีทกัษะ) ๑ 1 1 1 - - -  
15 คนงานทั่วไป 1 1 1 1 - - -  
16 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
17 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ - - 1 1 - - -  

 กองคลัง(04)                 
18 ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) - 1 1 +1 - - +1 กำหนดเพิ่ม  
19 ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1     
20 หัวหน้ากลุม่งานบริหารงานคลัง (ชพ.) -   +1   +1 กำหนดเพิ่ม  
21 หัวหน้ากลุม่งานพัฒนารายได้ (ชพ.) -   +1   +1 กำหนดเพิ่ม  
22 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 1 1 1 1 - - -   
23 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ชก.) 1 1 1 1 - - -   
24 เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปง.) 1 1 1 1 - - -  
25 เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (ปง./ชง.) - - - +1   +1 กำหนดเพิ่ม 

 พนักงานจ้าง                 
26  ผู้ช่วยเจา้พนักงานการเงินและบัญชี ๑ 1 1 1 - - -   



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 

  

กรอบ 
อัตรา 

กำลังเดมิ 
  

อัตราตำแหน่งที่คาดว่า 

เพิ่ม / ลด 
หมายเหต ุส่วนราชการ จะต้องใช้ในช่วงระยะ 

  เวลา ๓ปี ข้างหน้า 

  2564 2565 2566 2564 2565 2566 

  กองช่าง(05)                 

27  ผู้อำนวยการกองช่าง (นกับริหารงานชา่ง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -   

28  นายชา่งโยธา (ชง.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -   

29 เจ้าพนักงานประปา (ชง.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -  

 พนักงานจ้าง                 

30 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ๑ ๑ ๑ - - -   

31 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -  

32 คนงานทั่วไป 1 ๑ ๑ ๑ - - -   
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)                 

33 ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -  
34  นักวิชาการศึกษา (ชก.) 1 ๑ ๑ ๑ - - -   
35 คร ู 1 ๑ ๑ ๑ - - -   

 พนักงานจ้าง                 
36 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - -   

 หน่วยตรวจสอบภายใน (12)         
38 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) 1 1 1 1  - - ว่าง 

 รวม 34 34 35 39   +4  
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21-22 
 

  9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
  

ตามตารางคำนวณค่าใช่จ่าย excel



 

 
 
 

10.แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  25-31 
 

ตามตารางคำนวณค่าใช่จ่าย excel



 

 
 

11.บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี   (32-36) 
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12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

           องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย กำหนดแนวทางการของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดทุกระดับ 
โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมี 
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  นอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการ 
ปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านอ่ืน ๆ ที่
จำเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของ 
รัฐบาลแห่งรัฐ คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ  

1. เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส ในการทำงาน บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาค
ส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม ถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานได้ มีการแบ่งปัน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการทำงานที่ต้องเข้าใจประชาชน เป็นหลัก ทำงานเชิงรุกและ
มองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหา  ความต้องการและตอบสนอง
ความต้องการประชาชนเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการ เพ่ือให้การบริหารต่างๆสามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะมา
ติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไชด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วง มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรม หรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาใช้ในการตอบโต้
กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดความสรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
สำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้บุลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 

4.การกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กพ. ที่นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม  2563  เรื่อง

เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital  Government Skill Self 
– Assessment)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26  กันยายน  
2560  

ทั้งนีว้ิธีการพัฒนาบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยอาจใช้วิธีการใด วิธีการหนึ่ง
หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เป็นต้น 
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13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน 

 

     พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและเทศชาติ  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

  1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  กายึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร   

ทั้งนี ้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
ผนวก 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


